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.................................................................................................................  LSCC3361

 .................................................................................................. 3361أندلس دريم بات

 ..................................................................................NOMADCAMPAGAFAY3361

 CENTRE INTERNATIONAL D›EXCELLENCE POUR LES SCIENCES, LES

 ........................................................LANGUES ET LES ARTS PRIVES3362

 ..............................................................................MASSA CONSTRUCTION3362

 ..........................................................ANGLO MOROCCAN INVESTMENT3362

 .....................................................................................AGOUDDIME PALME3362

 ........................................................................................................ SIHARADO3363

 ............................................................................................................ LUX ARG3363

 .............................................................................FORSANDS INVEST  SARL3363

 ............................................................................................ ROBERT AND CO3364

 ........................................................................................ ISTITMAR AL OFOK3364

 .................................................................................................................CCARS3364

 .................................................................... STE: CORPORATE MANAGERS3364

3364فارم البوشتي........................................................................................................ 

 ..............................................................................................JACHA TRAVAUX3365

 ...........................................................................................................BADI TRG3365

 ................................................................................................. ECOX SARL AU3365

 ....................................................................... NOUVEAU HOMO SAPIENS 3366
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 ..................................................................................................ARTISA COFEE3366

3366اموبيليي أبراج إلو................................................................................................. 

 ..........................................................................................................STE TEKER3367

 ...................................................................................................... STE RITAJ TP3367

 .....................................................................................NAIT TAZARINE BOIS3367

 ...................................................................................... YAYA CERAMICA sarl3367

 ............................................................................................... 3368 وهرة عين السبع

 ................................................................................... EGRAGI PROMOTION3368

 .................................................................................REGRAGI PROMOTION3368

 .................................................................................................................CCARS3369

 ......................................................AUTO-ECOLE AL JAWDA WA SALAMA3369

 ..............................................................................................AOMRAN PROD3369

 ......................................................................................MENUISERIE ERRADI3369

 ......................................................................................................DARNALUM3370

 .................................................................................................... NICOM 3370نيكوم

 .................................................MULTI DISCIPLINES D’ORIENT SARL/AU3370

 ........................................................................ NEGOCE ESRAA  3371نغوس اسراء

 ................................................................................................TRAVMIRCONS3371

 ................................................................................................NEW  FAST CAR3371

 ..............................................................................« OTTAWA CITY » S.A.R.L 3371

 ............................................................................ IRENE TRANCE 3372ايرين ترانس

 .......................................................................... STE AOURAS PUB SARL AU3372

3372لونغ هل1.............................................................................................................. 

 ...............................................................................AHLAN INFORMATIQUE3373

 .........................................................................................................CHELTRAD3373

 ............GROUPE SCOLAIRE LA VOIX DU ROSSIGNOL  PRIVE  « SARL3373

 ................................... HAYAT FOR AGRICULTURE AND PRODUCTION3374

 ....................................................................................... KAMAL DAISSAOUI 3374

 ..........................................................................................................HOLDING3374

 ............................................................. GROUPE SCOLAIRE SANAA PRIVE3374

 ..................................................................................................... ETUDE TRAV3375

 .............................................................................................BIRI LOGISTIQUE3375

 .........................................................................................CARRIERE AIT HAJJI3375

 .................................................................................................... HOME STYLE3375

 .................................................................................................VIVA THERAPIE3376

 .............................................MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS3376

3376سمارتكونتي........................................................................................................... 

 ...........................................................................................ASSOUM FORAGE3376

 .....................................................................................................STE ENERCIA3377

 ....................................................................................................WIMARA BTP3377

 ........................................................................................MEDYANE SARL AU3377

 ............................................................................GRAND CAFE LAMYAE ICE3377

 ............................................................................................... KA-SIMATRANS3378

 ..............................................................................................SOBAM PROMO3378

 .........................................................................STE BORELLO CAR SARL AU3378

 ..................................................................STE CULLINAN RENT CAR SARL3379

 ...............................................................................................BLERICK TRANS3379

 .........................................................................STE EXPERT INPUT SARL AU3379

 .............................................................................................ELACHI SERVICES3380

 ............................................................................... IMPRIMERIE MODERNE3380

 ............................................................................................. 3380الشعبي اسيستانس

 .........................................................................................SOFOP PRIVE SARL3381

 ................................................................SISTERS IMMO INVEST SARL AU3381

 .......................................................................STE ELBANNA SAHARA SARL3381

 ....................................................................................................... OUAFI DOL3382

 ............................................................................................STE VISUEL TOPO3382

 ............................................................................... MOUSSAFIBRE SARL AU3382

 .............................................................................................GMAIR SERVICES3382

 .................................................................................KURSUS KNOW LEDGE3383

 ........................................................................................................MARSA CO3383

 .................................................................................................................AIORA3383

 .............................................................................STE ESPACE ONE SERVICE3384

 ................................................................... 3384مالك طرافو مولتي سيغفيس صفرو

 ..................................................................................... LHASSANI FISH SARL3384

3384مام أر�شي ستوديو................................................................................................. 

 ................................................................................TAFERSITY ALUMINIUM3385

 ........................................................................................ SABRAPROM SARL 3385

 .........................................................................PREMIUM CENTRAL STORE3386
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 ...............................................................................................QASHI ÉNERGIE3386

 ........................................................................................................... GER REST3386

 ....................................................................4A INFORMATIQUE NEGOCES3386

 .......................................................................NAKHIL NEGOCE SARL SARL3387

 .....................................................................................................ORIMTRANS3387

 ........................................................................................... MK2H BATIMENT3387

 ..................................BOUYSSARFANE BUSINESS AND MULTISERVICE3387

 ......................................................................ZIATE CONSTRUCTION 3388شركة

 .................................................................. JANAH FRERES CONGELATION3388

 ..................................................................................................... IDER SMART3388

 ....................................................................................... SOCIETE AGRI SPOT3388

 .................................................................................................AIR C AFRIQUE3389

................................................................................................................. 3389كرنلي 

.................................................................................................................  SABIG3389

 ............................................................................... IMPRIMERIE MODERNE3390

 .................................................................................STE  DOMICILE ORIENT3390

 .................................................................... DOUIBI INTERIEURE DESIGNE3390

 ...................................................................................... THOR CONSULTING3390

 ................................................................................................. VALEUR VERTE3391

 ..................................................................................................RIAD EL WIAM3391

 ..............................................................................................CITY DIFFUSION3391

 .................................................................................................. TYRE EXPRESS3391

 .........................................................................................BRICOMA TANGER3392

 ............................................................................... IMPRIMERIE MODERNE3392

 ......................................................................................................... GESYNDIC3392

 ...................................................................T.S.T. Transit Services Transport3392

 ......................................................................CORPORATE LAW ADVISORY3393

 ............................................................................... IMPRIMERIE MODERNE3393

 ..................................................................................................MAHER CHEF  3393

 ............................................................................... IMPRIMERIE MODERNE3393

3394فرع الشركة ريفينيتيف ميدل ايست.................................................................. 

 ..............................................................SOCIETE HALLOUM DE TRAVAUX3394

 ...............................................................................................ENVIPRONORD3394

 ......................................................................... 3394صاك ابان ش م م لشريك وحيد

 .....................................................................................................FOUR FOOD3394

 ............................................................................................... CAFE LA VALLEE3395

 ..........................................................................................ARABESQUE MND3395

 .....................................................GENERAL WORK BUILDER ET ENERGY3395

 ...........................................................................MAISON FLAMINGO SARL3395

 ........................................................................................EL OUTHMANI CAR3396

3396ديامند ساندس.................................................................................................... 

 .........................................................................................(FERME TERMAST( 3396

 ............................................................................................................ (Safilait(  3397

 ........................................................................................... ACHRAF THR CAR3397

 ...............................................................................................................BATCYB3397

3397بيل افريكا............................................................................................................. 

 .............................................................................................STE VIDRAL SARL3397

 ...............................................................................................................DIORH 3398

 ......................................................... INSTITUT RESSOURCES HUMAINES3398

 ............................................................................................VIGNALI SARL AU3398

 ............................................................................... STE VICTORIA TRADING3398

3399آش.ب.فيف............................................................................................................. 

 .............................................................................................................NERMIN3399

3399صفاء النور عقار.................................................................................................. 

 ...........................................................................................STE ECOSYS  VERT3399

 ................................................................................ RKIA  AUTO  S.A.R.L AU3400

 ..................................................................................STE IKHWANE OUFKIR3400

 ..................................................................................................... DAR DANIEL3400

 .................................................................................................. STE YASSTRAP3401

3401افريست كلوبال تريد............................................................................................ 

................................................................................................................. 3401 لتك 

 ...........................................................................................................TRAMICO3401

 ................................................................................................ STE PIZZ BURG3402

 .............................................................................................................BY HALA3402

 ........................................................................................................DOTKOME3402

 .................................................................................................. HAPPY SWEET3402

 ............................................................................................................G5 STYLE3403

 ................................................................................ANNAKHIL AL AKHDAR3403
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 .....................................................................HILAL TRAVAUX ET SERVICES.3403

STE KASBAH CHANTIER SARL3403  شركة قصبة االوراش ش.م.م................... 

 .................................................................................. BILAMI KESSAB BETAIL3404

 ...........................................................................................SOCIETE SOFINEG3404

 ...................................................................................................PERLE FABRIC3405

 ....................................................................................................GALA FOODS3405

 ..................................................................................... FACE DENTAL CLINIC3405

 ............................................................................STE CAPRICE DE L›OCEAN3406

 ...........................................................................................TIHAD SHOPPING3406

 ..................................................................................................GHALIA PROD3406

 ...AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DES COMPTENCES PRIVE3406

 .................................................................................7EME AVENUE HOTÊLS3407

 ...................................................................................................BEFA PROMO3407

 ..........................................................................................................FATOMED3408

 ............................................................... SOUTH PETROLEUM COMPANY3408

 ..............................................................................................STE BAHITI SARL3408

 ..............................................................................................STE BAHITI SARL3408

 ..........................................................................SOCIETE RENOVE SARL AU3408

 ................................................................................................STE NOISY CAR3409

 ...............................................................................................OSCAR BAGAGE3409

 .............................................................................................YOLO CONCEPT 3409

 ....................................................................................... ALMOUD TRAVAUX3410

 ..................................................................................................MADAGH CAR3410

 .............................................................................................POISSON BEACH3410

 ...................................................................................................MOUL KASEH3410

 .........................................................................................................SMARTDIS3411

 .........................................................................................................SMARTDIS3411

 .........................................................................................................CHAFABAT3411

 .................................................... GREEN AND CLEAN SOLUTIONS SARL3411

 ................................................................................... DIVERS IMMOBILIERS3412

 ................................................................................... DIVERS IMMOBILIERS3412

 .....................................................................................ENTREPRISE TABRIKT3412

 ............................................................................................................IRIS CALL3413

 .................................................................................................. RAHA SYNDIC3413

 ..............................................................................................W2 MARKETING3413

 ...............................................................................................................JAKRED3413

 ..............................................................................................................EDIMAR3414

 ............................................................................................AFRAH VITAMINE3414

 .......................................................................................................KMA ISKAN3414

 .....................................................................................ENTREPRISE TABRIKT3414

 ................................................................... NOUHAILA SAHARA SERVICES3415

 .................................................................MAMOUN KADIRI ARCHITECTE3415

 ..........................................................................................................MIRI CLIM3415

 .................................................................................................... NGI NEGOCE3415

 .......................................................... MASSYN HOLDING  3416ماسين هولدينݣ

 .......................................................................................ACCE-MARBELLA 173416

 .......................................................................................OPTIMITY SERVICES3416

 .........................................................................................................BH AFRICA3416

 ................................................................................................................PUB 243417

 ..........................................................................................................KIPTRANS3417

 ............................................................................................... CARTE EXPRESS3417

 SOCIETE TANGEROISE INDUSTRIELLE DE LINGERIE ET DE«

 ..................................................................CONFECTION »SOLINGE3417

 .....................................LE CENTRALE MOUSSAOUIANE DU GRAVETTE3418

 ......................................................................ALOUI FOOD DISTRIBUTION3418

3418عنبف مو�شى............................................................................................................ 

 ................................................................ ET TARGUI RECYCLING SARL AU3419

 ................................................................................................................ 3419رم أبيطا

 ......................................................................... MERZOUGASAHARACAMP3419

 ........................................................................................................DUBAI LUX3419

 ...................................................................................... SOCIETE SEPT CASH3420

 ...............................................................................................CHRCHMI PARC3420

 .........................................................................................FER O FER SARL AU3420

 ................................................................................................UNIVERS LOAD3420

 ............................................................................................ STE VIKASH SARL3421

 ............................................................................................ JNANE BOUHNIK3421

 ........................................................................................................... AKHY 3421أخي

 ......................................................................................... FABOU INDUSTRIE3421
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 .......................................................................................... TAOUSSI CONSEIL3422

 ....................................................................................... IBRAHAM TRAVAUX3422

 ............................................................................. »GLOW UP BEAUTY BAR«3422

 .........................................................................................................R&J METAL3423

 .......................... GROUPE SCOLAIRE LA PROMESSE REUSSITE PRIVEE3423

 .......................................................................ORO BLANCO UNDERWEAR3423

 .........................................................................................................H.Y TRANS3423

 ...............................................................................................GONZALES CAR3424

 ..............................................................................................OMARSA IMMO3424

 .......................................LA CENTRALE MOUSSAOUINE DU GRAVETTE3424

 ..............................................................SOCIÉTÉ  NSJ  TELECOM SARL-AU3425

 .............................................................................................................INK PRO3425

 ...........................................................................PARA GREEN BY S&H SARL3425

 .............................................................................................................S.T.2O.H3425

 ..................................................................................... PARA GREEN BY S&H3426

 ......................................................................................................STFK TRANS3426

 ...........................................................................................................ATS CASH3426

.................................................................................................................. VIVIFY3426

................................................................................................................. VIVIFY3427

 .......................................................................................... ZOUBIDA PHARM3427

 ............................................................................................VOLCANO SHINE3427

 ..........................................................................................................LOISIR JET3427

 .....................................................................................................REALHOMES3428

 ......................................................................................... TORNADO OFFICE3428

 ..............................................................................STE LAASSIFRA TRAVAUX3428

 ......................................................................ABDERRAHIM EL YSSI TRANS3428

 ................................................................................STE AUTO ECOLE DARIF3429

 .....................................................................HOSPITALITY DEVELOPMENT3429

 .......................................................................................................AGRITONIC3429

 ................................................................................................STE TANAMINE3429

 ............................................................................... BAMEKNA IMMOBILIER3430

 .......................................................................... 3430شركة  مجموعة مدارس الغزال

 .......................................................................................... 2Z1 CONSULTING3430

 ........................................................................................................... BINAA 593431

 .................................................................................. SOCIETE KARAM TRAV3431

 ......................................................................................HEYA'S COLLECTION3431

 ............................................................................................ JABLACH LOISIRS3432

 ..................................................................................................SPA BENSSERE3432

 .............................................................................................ENNAJAH MEDIA3432

 .........................................................................................................SAFISKILLS3433

 OUCHIBA POUR TECHNOLOGIES MODERNES EL LES ENERGIES

 ..................................................................................................OTMER3433

 ....................................................................................................TECH FLUIDE3433

 ...............................................................»HERMES DATTIERS« S.A.R.L.A.U 3433

 .............................................................................................. JARAZ TRAVAUX3433

 ..................................................................................................TOOKSERVICE3434

 ...................................................................................................Ô NaturEsthet3434

 ....................................................................................................TECH FLUIDE3434

 ...........................................................................................ALOUANE ASSRIA3434

 ....................................................................................................TECH FLUIDE3435

 ............................... MOKAWALATE ALACHGHAL WA TIJARA   - MAWT3435

 ...................................................................................................... XY CONSEIL3435

 .................................................................... CAMBRE ADVOCACY MAROC3436

 ...................................................................................................... XY CONSEIL3436

 .........................................................................................................BWINLENS3436

 ...................................................................................................... XY CONSEIL3436

.......................................................................................................................... F3436

 ............................................................................... STE WEB TAMARIS SARL3437

 ..........................................................................................MAGHRIB DIGITAL3437

 ......................................................................ACHEHBAR CONSTRUCTION3437

 ............................................................................ESPACE KINE ACHIFAE FES3438

 .............................................................................................................SYJIMED3438

 ....................................................ELITE SOLUTION ASSISTANCE MAROC3438

 ..............................................................................................GROUPE REJRAJI3439

 ......................................................................................... OPOTABL SARL AU3439

 ................................................................................SAHARA TRADING FISH3439

 .............................................................................................STE ARINA CHIM3439

 ............................................................................ SOCIETE OUIDANE ATLAS3440
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3440مغراوي باتي.......................................................................................................... 

 ..................................................................................... STE PARISIENNE CAR3440

 .............................................................................................B&M TNGTRANS3440

 .............................................................MARRAKECH-EXCLUSIVE EVENTS3441

 ..........................................................................................E.H.M.A BUILDING3441

 ............................................................. IMAGRO INGENIERIE ET CONSEIL3441

 .......................................................................................................BIJOUX CAR3442

 .................................................................................TRANSPORT LAHDADA3442

 .............................................................................................................. JEF  CAR3442

 .................................................................................. STE BADRAY TRAVAUX3443

 .............................................................................................. LEPARQUETEUR3443

 ................................................................................................. DIGITAL MIND3443

 ...............................................................GENERAL CORPORATE MEDICAL3444

 ............................................................................................................SJ FORTH3444

 ......................................................................................................GRASSE CAR3444

3445سكاماك................................................................................................................ 

 ............................................................................................................TEL ELITE3445

 ........................................................................... ISKANE DEVELOPPEMENT3445

 ......................................................................................................GRASSE CAR3446

 ..............................................................................................TRANS APOLINE3446

 ..................................................................................... SOH’IDEES SARL A.U 3446

 ............................................................................... TRANPORT AZGUEZAW3447

 .........................................................................................................BERGAMO3447

 ..............................................................................................TREFLE CONSEIL3447

3447سوريتا ايمو.......................................................................................................... 

 .......................................................................................................VERSO LINE3447

 ...............................................................................CALL’MA PLUS 3448كوملا بلوس

 ..............................................................................................GREEN AMIS GIE3448

 .......................................................................................................DIVA PREFA3448

3449ائتمانية ميسيون كونساي................................................................................... 

 ...................................................................................ASSURANCE EL OUALI3449

 ................................................................................... STE MON ATLAS SARL3449

 .........................................................................................................CAFÉ LE 183449

 ..........................................................................................................AMI FIDEL3449

 .............................................................................................. STE BIG TRONIC3450

 ..........................................................................................L›HYPPY MARMEK3450

3450إليت دور............................................................................................................... 

 ...................................................................................................SBF CONCEPT3450

 ............................................................................................. STE HYDROSEPT3451

 ............................................................................ LIZGUO IMPORT EXPORT3451

 ......................................................................................WARRANTY SERVICE3451

 ...........................................................................................................PETIT KID3452

 ...........................................................................................DEMNATI PHONE3452

 ....................................................................................... les jardins de marina3452

 ......................................................................................................CJH GLOBAL3452

 ............................................................................................. HISPANO NORD3453

 .....................................................................................STE JOYBOY SARL AU3453

 ..................................................................................TRYP INTERNATIONAL3454

 ..........................................................................MARRAKECH TRIP EVENTS3454

 ....................................................ste meilleur marque vetement fils faysal3454

 ..........................................................................................................PN2.TRAV3455

 ................................................................................................. SANIRHAMNA3455

 ......................................................................................................CARTAGENA3455

 ........................................................................................ NORTH CAR WASH3455

 ............................................................................................ IYAZ SOLUTIONS3456

 .......................................................... GLOBAL SECURITY OUED EDDHAB3456

 ..............................................................................SELECTIONS OF NATURE3456

 ...................................................................................................... TD EXPRESS3457

 .......................................................................................................PLASIFORM3457

 .......................................SOCIETE DIGITAL WOODWORKING SARL AU3457

 ..............................................................................................AKSU ARMATUR3457

 ............................................................................................................ROTOCH3458

 ......................................................................................Société LIXUS TRANS3458

 .......................................................................................................PLASIFORM3458

 .................................................................................. Société JABIR HYGIENE3458

 ...............................................................................................SANAA LUXURY3458

 .........................................................................................................ORI FOOD3459

 ........................................................................CLINIQUES LES OLIVIERS SA3459
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 ....................................................................................................IFIS TRAVAUX3459

 ................................................................................................ ELECTRO HAJIJI3460

 ..............................................ALLIANCE MAINTENANCE INDUSTRIELLE3460

 ......................................................................................................AJUGA SARL3460

 ............................................................................................WEB NAVIGATOR3461

  SOCIETE MAROC PENUMATIQUE AUTOMOBILE ASSISTANCE

 .....................................................................................................MAAP3461

 ..................................................................................CLINIQUE IBERIA SARL3461

 ....................................................................................PRESTIGIA  AL WAFAA3461

 .................................................................................................... MAGANORD3462

 .............................................................................................MAGAY CONSEIL3462

 ................................................................................................ OMAKA IMMO3463

 ...................................................................................LE PALAIS DE MANON3463

 .................................................................................................. ECOMY SHOP3463

 ..................................................................................................... RJ CONSEILS3464

3464برومو ملتي بلدينك............................................................................................... 

 ................................................................................CAFE PIZZERIA SAHARA3464

 ................................................................................................... B2P PHARMA3465

 .....................................................................................DIVERS EVENTS SARL3465

3465بيتي بوا ..................................................................................................................

 .........CASH CHANGE COMMUNICATION TEAM SARL ‹›CCCTEAM‹› 3465

 .......................................................................ATLAS MOBILES NETWORKS3466

 ...............................................................................................ROSOM INVEST3466

 ............................................................................................. SC ACCESSORIES3466

 ......................................................................................................... 3466الفاج ياسين

 .......................................................................... 3467شركة رياض للتجارة والخدمات

 ...................................................................................STE 75A TRANSPORTE3467

 ...................................................................................................ZIKI SERVICES3468

3468فريش كورب موركو.............................................................................................. 

 ............................................................................................JABIRNA LIMITED3468

 ................................................................................................YASMINE LINES3469

 ....................................... MAROC SOCIETE CONSTRUCTION GENERAL3469

 ................................................................................. BABIL AMENAGEMENT3469

 ............................................................................................... SAMA FONCIER3469

 ........................................................................................................O›TECHNO3470

 ..............................................................LEADER DE NEGOCE ET ENGRAIS3470

 ..................................................................................................... JINANE LOKI3470

 ....................................................................................................» KURTSERV«3470

 ..............................................................................................ABGHOUNI CAR3471

 ............................................................................................FACILITY EVENT›S3471

 ................................................................................................. 3471شركة تيبوفساط

 .........................................................................................................OURIKA753471

 ........................................................................................................OLIBANESS3472

 .....................................................................................................BEE HABITAT3472

 ...................................................................................................NIGHT NOUR3472

 ..................................................................................... SMART CAR SERVICE3473

 .................................................................................. CACTUS CONSULTING3473

 .......................................................................................  GROUPE SCOLAIRE3474

 .................................................................................................. KAIZEN PRIVE3474

 .........................................................................................................FLOT MAR3474

 ....................................................................................... STE EXELLENT PARA3474

 .................................................................................GREEN DEVELOPMENT3474

 .................................................................................... MARCO POLO FOOD3475

 ...............................................................................................................VOIES 33475

 ....................................................................................................TRANSLIB-KF3475

 ......................................................................................... SAVEUR D'AILLEUR3475

 ............................................................................................ MK HOSPITALITY3476

 ..................................................................................................... HYTRAMINE3476

 ...................................................................................... ARM DISTRIBUTION3476

 .............................................................................................. SAKIA SECURITE3476

 ...............................................................................................AZAMI PROMO3477

 ...............................................................................................PARAD›EYES HB3477

 ....................................................................................................PARA SAPHIR3478

 ..............................................................MINOUCHETTE BY CELINE DEJAY3478

 ......................................................................................................... ANNA BTP3478

 ........................................................PROMO NEGOCE ET DISTRIBUTION3478

 ........................................................................................................ETOILE J3M3479

 .............................................................................................HOLA AGRICOLE3479
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 ........................................................................................................RM SAKAN3479

 ................................................................................. »ALKAMAR ALABIADE«3480

 ..........................................................................................ALMINA TRAVAUX3480

 .................................................................................GREEN DEVELOPMENT3480

 .................................................................................................................ABTER3481

 ................................................................................. STE INTYSAR TRADING3481

 ............................................................ Société ZOULLOUTI.AB RENT CAR3481

 ........................................................................................................ EL YANTAR3481

 ....................................................................................STE LAMANDRIA CAR3482

 ......................................................................................................COFFEE NYT3482

 .............................................................................PHARMACIE LAAMAMRA3482

 .............................................................................................STE LAMANDRIA3483

 ............................................................................................ MK HOSPITALITY3483

 ............................................................DE SMET CONTRACTORS MAROC3483

 ............................................................................................ MK HOSPITALITY3483

 .........................................................................................STAR NESS GROUP3483

 ................................................................................................... LARARA FISH 3483

 ......................................................................................MAKHOUKH TRANS3484

 .................................................................................... GLASS AND LENS EST3484

................................................................................................................. 3484هلين 

 ...............................................................................PROCOMETAL SIGNAL P3484

 ..................................................................................PROCOMETAL SIGNAL3485

 ...........................................................................................................ARTVIVAT3485

 ................................................................................................GROUPE USEM3485

 ............................................................................... MADAYNE AL MARJANE3485

 ............................................................................................................BK DRILL3486

 ................................................................................................GROUPE USEM3486

 ....................................................................................................ETOILE MELK3486

 .......................................................................................B.F.3M LOGISTIQUE3486

 .................................................................................................................MAFIB3486

 .............................................................................................. WONDER SHOP3487

 .............................................................................. STE RIF PROFIL SARL AU 3487

 ............................................................................................ KABILA SEMLALA3487

 ....................................................................PROCO INDUSTRIEL GROUPE3487

 ..................................................................................TAMALOUCHT PROJET3488

 ................................ SOCIETE SOCIETE NOVA MEDITERRANE SARLAU3488

 ..................................................................................EXPAND CONSULTING3488

 ....................................... COMPTOIR COMMERCIAL LAGHFIRI PHONE3488

 ........................................................................................ SOTEKLAB MAROC3489

 ................................................................................. N.B.K IMPORT EXPORT3489

 ...........................................................................................STE: CAMELIA BIO3489

 .............................................................................................. MOUIMI TRANS3490

 ...................................................................................................FALAK TRANS3490

 ........................................................................ DOMAINE SARGHINA SARL3490

 ........................................................................ LA SOCIETE BORALIS - SARL3490

 ....................................................................LA SOCIETE – ALLONG * SARL3491

 ................................................................................................DELTA MARKET3491

 .............................................................................................................M.X PRO3491

 ......................................................................................................PLANO MEK3492

 ....................................................................................... CLICOPTIC SARL AU3492

 .......................................................................................STE BTGR RENT CAR3492

 .......................................................................................................OK SYSTEM3493

 .................................................................................... YAZANE REAL ESTATE3493

 ...............................................................................................................LKWAN3493

3494يو ام ترانس........................................................................................................ 

 ............................................................................................................JH GLASS3494

 ........................................................................................... AL FAHS ASSALIM3494

 ...........................................................................................................POLARUS3495

 .......................................................................................STE BTGR RENT CAR3495
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE 4S INDUSTRY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية املحدودة

تاسيس شركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم   ،2022 يناير   17 بتاريخ  بالرباط 

ذات  لشركة  االسا�شي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

ااملبنية فيما يلي :

 STE 4S INDUSTRY  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الغاية من الشركة هي : االستثمار 

في  ميع املعامالت العقارية.

شارع الحسن الثاني   400  : املقر 

عمارة بذر شقة رقم 5 الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 100.000  : الجماعي  راسمال 

حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

واملوزعة كما يلي :

 PAR INVEST SARL AU  .. شركة

100.000 درهم ... 1000 حصة.

تسيف الشركة من طرف   : االدارة 

السيد محمد رشيد الصفريوي ملدة 

غيف محددة.

ما بين فاتح   : السنة اال تماعية 

يناير الى متم ديسمبف من كل سنة.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

 D121754 تحت  بالرباط،  التجارية 

بتاريخ فاتح فبفاير 2022.

1 P

 STE FONCIERE HOME AND

 CO
 SARL

شركة ذات مسؤولية املحدودة

تاسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط 

تم   ،2021 ديسمبف    20 بتاريخ 

ذات  لشركة  االسا�شي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

ااملبنية فيما يلي :

 STE FONCIRE  : التسمية 

.HOME AND CO

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

الغاية من الشركة هي : االستثمار 

في  ميع املعامالت العقارية.
القا�شي  زنقة  زاوية   : املقر 

الصنهاجي  والقا�شي  السرايري 

السوي�شي  الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 100.000  : الجماعي  راسمال 

حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

واملوزعة كما يلي :

 ATLIV INVEST SARL   .. شركة 

50.000 درهم ... 500 حصة.

 IVOIRE HOLDING شركة 

 500  ... درهم   50.000  ..    SARL

حصة.

تسيف الشركة من طرف   : االدارة 

حمو  وشفيق  امغار  رشيد  السيد 

للشركة  مسيفين  بصفتهما  الطهرة 

ملدة غيف محددة.

ما بين فاتح   : السنة اال تماعية 

يناير الى متم ديسمبف من كل سنة.

لقد تم االيداع القانوني باملحكمة 

 D121648 تحت  بالرباط،  التجارية 

بتاريخ 26 يناير  2022.

2 P

STE ORAL HOLDING
SARL

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد يوم 22 نونبف 2021 ما يلي :

تغييف التسمية الجماعية للشركة 

 I&M الى   ORAL HOLDING من 

.HOLDING SARL
القانون  تحيين  على  املصادقة 

االسا�شي للشركة.

: سلم من طرف  االيداع القانوني 

املحكمة االبتدائية بتمارة، تحت رقم 

D7252 بتاريخ 19 يناير 2022.

3 P

STE TIGAMI EL KHER
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 10.000 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 44 ابي هريرة 

فتح الخيف تمارة

العام  الجمع  ملحضر  اعتبارا 

ديسمبف   6 في  املنعقد  االستثنائي 

 TIGAMI EL شركة  قررت   ،2021

KHEIR ، تقرر ما يلي :

حل مبكر للشركة.

قرر الجمع العام االستثنائي حل 

الشركة.

تعيين املصفي ، مقر التصفية.

حاميد  بلحسن  السيد  تعيين 

اال تماعي  ومقرها  للشركة  مصفيا 
5 زنقة الهلهل  بلوك ج  هو قطاع 13 

رقم 13 حي الرياض الرباط.

حل عقد الكراء.

قرر الجمع العام االستثنائي حل 

عقد كراء املقر اال تماعي للشركة.

وصل ابراء.

اعطى الجمع العام للسيد بلحسن 

حاميد االبرام بالكامل بدون تحفظ.

عين الشركاء مقر التصفية كالتالي 
: قطاع 13 بلوك ج 5 زنقة الهلهل رقم 

13 حي الرياض الرباط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 121612 

بتاريخ 25 يناير 2022.

4 P

STE BLUEMEZ FONCIERE
 SARL

شركة ذات مسؤولية املحدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : عمارة 30 شقة 
رقم 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان الرباط

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 3 يناير  

2022، تم تاسيس شركة تحمل اسم 

تتوفر  ش.ذ.م.م.  فونسييف«  »بلوميز 

على املميزات التالية :

شقة   30 عمارة   : املقر اال تماعي 
لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

الهدف اال تماعي : البناء، منعش 

عقاري.
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املدة  االستمرار : 99 سنة.
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم  الى 1000 حصة من فئة 100 

موزع كما يلي :
السيد انس امزيان .. 500 حصة.

 500  .. بزعنين  سعيد  السيد 
حصة.

انس  السيد  تعيين  تم   : التسييف 
بزعنين  سعيد  والسيد  امزيان 

كمسيفين للشركة ملدة غيف محدودة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.
االرباح : بعد اقتطاع 5 %  لتكوين 
يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حس1 حصصهم.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 157611.
5 P

ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4  نان النهضة 1 الرباط

الهاتف : 0537 72 97 60  / الهاتف النقال : 

37 43 74 0662

STE CACIMAF
SARL

قفل التصفية
رأسمالها : 50.000 درهم

املقر اال تماعي :    زنقة عبد الرحمن 
  Bالغافقي مجمع يازمان 2 عمارة

شقة 12 اكدال الرباط
إثر انعقاد الجمع العام االستثنائي 
 CACIMAF في املقر اإل تماعي لشركة
SARL   في يوم 9 ديسمبف 2021، قرر 
االزرق  الوهاب  عبد  السيد  املسيف 
تصفية الشركة    B28677 ر.ب.ت.و

نظرا للصعوبات املالية.
االزرق   الوهاب  عبد  السيد  قام 
الوضعية  بعرض  املصفي  بصفته 
املالية و الحسابية  للشركة و بتفسيف 
تسوية  عن  أسفرت  التي  الطريقة 

حساباتها.
و بعد املناقشة وافق و أكد الجمع 
العام اإلستثنائي على قفل التصفية 
و إعطاء إبراء للمصفي بإتمام املهمة.         

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير  فاتح  يوم  بالربــــــاط  التجارية 

2022، تحت رقم 121740.                   
للبيان   

6 P

STE IMMOBILIERE FATIHA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 20.000 درهم

شارع   62  : اال تماعي  مقرها 

الحيفوند

السجل التجاري رقم : 37475

التعريف الضريبي : 2500426

عبد  املساهمين  بوفاة  االقرار 

القادر بنجلون ومفتاحة بناني ونقل 

حصصهم الى ورثتهم، 

 STE ل  القانوني  الشكل  تحويل 

من   ،IMMOBILIERE FATIHA

شركة مجهولة االسم الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
تعيين السيد عبد الحق بنجلون 

مسيفا منفردا غيف محدودة.

االسا�شي  النظام  على  املوافقة 

للشركة ذات املسؤولية املحدودة.

االقرار بوفاة عزيزة بنجلون، عبد 

ونقل  الحق بنجلون وفاطمة بنقبو، 

حصصهم الى ورثتهم.
بنجلون  ما دة  السيدة  تعيين 

مسيفة منفردة لفتفة غيف محدودة.

تحديث النظام االسا�شي.

العام االستثنائي  الجمع  بمو 1 

املؤرخ في 19 مارس 2012 :

القادر  عبد  املساهمين  وفاة 

ونقل  بناني  ومفتاحة  بنجلون 

حصصهم الى ورثتهم.

 STE ل  القانوني  الشكل  تحويل 

من   IMMOBILIERE FATIHA

شركة مجهولة االسم الى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.
تعيين السيد عبد الحق بنجلون  

مسيفا منفردا لفتفة غيف محدودة.

االسا�شي  النظام  على  املوافقة 

للشركة ذات مسؤولية محدودة.

تحديث املادتان 6 و7 من النظام 

االسا�شي وفقا لذلك.

الجمع العام االستثنائي املؤرخ في 

20 ديسمبف 2021.

الحق  عبد  بنجلون،  عزيزة  وفاة 

ونقل  بنقبو،  وفاطمة  بنجلون 

حصصهم الى ورثتهم.
بنجلون  ما دة  السيدة  تعيين 

مسيفة منفردة لفتفة غيف محدودة.

تحديث املادتان 6 و7 من النظام 

االسا�شي وفقا لذلك.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

 26 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يناير 2022، تحت رقم 809948.

7 P

CABINET OFISCONSEIL

 IMM  EL KEBIBAT  2   

                                                                                                                                              EME ETAGE ANGLE RUE

                                      EL HIND ET AVENUE

EL KEBIBAT BUREAU N°9    RABAT

 Travaux de comptabilité

 Fiscalité juridique

Création d’entreprise

Conseil en gestion  

MHM REPAIR CAR
 S.A.R.L AU 

تغييفات مختلفة
العام  الجمع  مداوالت  اثر  على 

ديسمبف    8 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

 STE شركة  مساهمو  قرر   ،2021

 ، MHM REPAIR CAR S.A.R.L AU

التي يو د مقرها اال تماعي ب شارع 

املرابطين رقم 17 تابريكت سال.

بيع الحصص اال تماعية: 

تبيع500  بوبريك  مريم  السيدة 

حصة إلى السيد هشام امنيوالت

 500 تبيع  بوبريك  مريم  السيدة 

حصة إلى السيد كريم مفضل

استقالة  الشركة:  مسيفة  تغييف 

السيدة مريم بوبريك وتعيين املسيفان 

 دد السيد هشام امنيوالت والسيد 

كريم مفضل.

 SARLتغييف الصفة القانونية : من

. SARL إلى  AU

تغييف القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير  فاتح  بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022، تحت رقم38261.  
8 P

مكت1 االستاذ بنزكري أنس
موثق بالرباط

29 زاوية شارع ميشليفن وساحة عثمان ابن 
عفان الشقة رقم 1 اكدال الرباط

الهاتف : 037.67.58.41

شركة شوت كوفي 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاري رقم : 97449 
الرباط

بمقت�شى عقد توثيقي حرر بمكت1 
موثق بالرباط  االستاذ أنس بنزكري، 
في 6 يناير 2022، السيد عبد الصمد 
عماري  منصف  السيد  عرشان، 
والسيد يونس مردا�شي باعوا للسيد 
عماد اللبار والسيدة فاطمة الزهراء 
في  املتمثلة  الحصص  علمي،  ميع 
درهم   100 ا تماعية  حصة   3700
للحصة التي يملكونها في الشركة ذات 
شوت  املسماة  املحدودة  املسؤولية 
رأسمالها  ش.م.م.ش.   2020 كوفي 
ومقرها اال تماعي  درهم،   370.000
زنقة   16 حسان  بالرباط  الكائن 
 ،5 رقم  االدارسة  اقامة  املرنيين، 

السجل التجاري رقم 97449.
عماري  منصف  السيد  استقال 

من منص1 املسيف الوحيد للشركة.
تم تعيين السيدة فاطمة الزهراء 
ملدة  للشركة  وحيدة  مسيفة  علمي، 

غيف محدودة.
تغييف  تم  االسهم،  نقل  بعد 
الفصلين 7 و15 من القانون االسا�شي 

للشركة.
النظام  تحديث  الشركاء  قرر 
أسا�شي  نظام  باعتماد  االسا�شي 

 ديد للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط، 
رقم  تحت   ،2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.121849
للخالصة والبيان

االدارة

9 P
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AUDIT ACCOUNTING ASSISTANCE

مقرها : شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ 

عمارة رقم 2 شقة رقم 1  ناح ب الصخيفات

STE STONE ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها اال تماعي : زاوية االشعري 

عمارة 17 شقة رقم 9 الطابق الثالث 

10.000 اكدال الرباط

السجل التجاري رقم : 85713

تغييف مقر الشركة االم وتمديد 
صالحيات مسيف

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

شركة  شركاء  قرر  االستثنائي 

ذات  شركة   ،STONE ALLIANCE

مسؤولية محدودة، مقرها اال تماعي 
:  زاوية االشعري عمارة 17 شقة رقم 

اكدال   10.000 الثالث  الطابق   9
الرباط، املسجلة في السجل التجاري 

تحت رقم 85713، تقرر ما يلي :

لشركة  اال تماعي  املقر  تغييف 
زاوية  من    STONE ALLIANCE

 9 رقم  شقة   17 عمارة  االشعري 

اكدال   10.000 الثالث  الطابق 

بدوار  الجديد  العنوان  الى  الرباط 

الشقف  عين  السجع  الخرابشة 

موالي يعقوب.

تمديد صالحيات مسيف.

تعديل النظام االسا�شي للشركة.

في  القانوني  االيداع  تم  وقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

3 فبفاير 2022، تحت رقم 121852.

10 P

فيطا كوم

مكت1 الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

30 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف : 037.72.30.12

STE MAGIE SHOP
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 AL WIFAQ LOT N° 1128

TEMARA

RC N°: 129355 TEMARA
الحل املسبق للشركة

العام  املحضر  بمقت�شى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
قرر   ،2022 يناير   24 بتاريخ  بتمارة 
 ،MAGIE SHOP SARL شركاء شركة

ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

مساعف  سارة  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

فسخ عقد كراء الشركة.
بالعنوان  التصفية  مقر  تحديد 
 1128 رقم  الوفاق  تجزئة   : التالي 

تمارة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
فبفاير    7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
السجل   ،7383 رقم  تحت   ،2022

التجاري رقم 129355 تمارة.
لالستشارة والتنبيه

فيطا كوم

11 P

 STEGREEN HILL AFRICA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي : رقم 4 زنقة واد 
زيز الطابق الثالث، الشقة رقم 7 

أكدال الرباط
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 14 
يناير   17 في  ومسجل   ،2022 يناير 
تحمل  شركة  تاسيس  تم   ،2022

الخصائص التالية :
 STE GREEN HILL  : التسمية 

.AFRICA SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف اال تماعي : مقاول في ادارة 

العمليات التجارية.
تا ر في املواد واملعدات الرياضية.

ممثل )العالمة التجارية(.
درهم   100.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 
االتاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة واد   4 رقم   : املقر اال تماعي 
 7 رقم  الشقة  الثالث،  الطابق  زيز 

أكدال الرباط.
ايت  رشيد  السيد   : التسييف 
التعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 
كمسيف   JC143307 رقم  الوطنية 

وحيد في الشركة ملدة غيف محدودة.
توزيع االرباح : من االرباح الصافية 
تؤخذ 5 %  لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 فبفاير   2 بتاريخ 

.121770
السجل التجاري رقم : 157529.

12 P

STE AUXSERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد 

مقرها اال تماعي : رقم 26 شارع 
ابي دار الغفاري شارع املستقبل 

الصعدة الجديدة
سجلها التجاري : 15931 الجديدة

املؤرخ  العام  الجمع  بمقت�شى 
املسيف  قرر   ،2021 يناير   5 بتاريخ 

التعديالت التالية :
فسخ الشركة السابق الوانه.

امين  اسماعيل  السيد  تعيين 
محرز كمصفي الشركة.

شارع ابي   26 مقر التصفية رقم  
دار الغفاري شارع املستقبل الصعدة 

الجديدة.
اسماعيل  السيد  املصفي  براءة 

امين محرز.
في  القانوني  االيداع  تم  وقد 
تحت  املحكمة االبتدائية بالجديدة، 
فبفاير  فاتح  بتاريخ   27444 رقم 

.2022
13 P

 STE MAPAGUIRO
CONSULTING

التصفية
وفق محضر الجمع العام املنعقد 
باملقر   2020 ديسمبف   27 بتاريخ 
املسوؤلية  ذات  لشركة  اال تماعي 

املحدودة، راسمالها 10.000 درهم.
الكائنة ب 169 فيال الفنتين زنقة 

اغادير هرهورة تمارة.
قرر الشركاء ما يلي :

مقر  تحديد  الشركة،  تصفية 
التصفية باملقر اال تماعي.

فيفناندو  السيد  املصفي  تعيين 
بيدرو موريرا أوليفيفا ألفيس وتحديد 

مدة هذه املهام والصالحيات.
أسئلة مختلفة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 
 ،2022 يناير   24 بتاريخ   121528

السجل التجاري رقم 80237.
14 P

 STE FBK
شركة ذات مسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 8.000.000 درهم

 III مقرها اال تماعي : اقامة ديار
عمارة رقم 5 شقة رقم 6 سال

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
يونيو 2021   25 املبفم في سال بتاريخ 
تم تغييف القانون   ،2021 نونبف  و26 
املسؤولية  ذات  للشركة  االسا�شي 

املحدودة بشريك وحيد كالتالي :
مدة  من  التسييف  مدة  تحويل 

محددة الى مدة غيف محددة.
الشركة  راسمال  في  الزيادة 
 4.000.000 من  الجاري  بالحساب 

درهم الى 8.000.000 درهم.
اال تماعية  الحصص  توزيع 

الجديدة كالتالي :
في  الشركة  راسمال  حدد 
الى  مقسمة  درهم   8.000.000
درهم   100 حصة من فئة   80.000

للواحدة، موزعة كالتالي :
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 .. السيدة الدبي القدميفي بشرى 
80.000 درهم.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يناير    25 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2022، تحت رقم 38239.
15 P

شركة القديد للتجارة
شركة ذات مسوؤلية محدوة

تاسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
يناير   18 بتاريخ  بالرباط  مسجل 
ذات  تاسيس شركة  تم  قد   ،2022
على  تتوفر  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
التسمية التجارية للشركة : شركة 

القديد للتجارة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املواد  بيع   : اال تماعي  الهدف 

الغذائية.
املبادالت   NEGOCIANT

التجارية.
التصدير   IMPORT EXPORT

واالستيفاد.
درهم   10.000  : راسمال الشركة 
مقسمة الى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
 50  .... املعتوكي  ادريس  السيد 

حصة.
 50  ..... السيد نبيل بن عمر عيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
30 سكتور س حي  الرباط   : املقر 

السهريج يعقوب املنصور.
: السيد ادريس املعتوكي  املسيفان 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بن  وابل  والسيد   AB164410 رقم 
لجواز  الحامل  عيد  عمر  بن  نبيل 
وذلك   W809247 السفر تحت رقم 

ملدة غيف محددة.

التجاري  بالسجل  التسجيل  رقم 
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
 3 فبفاير 2022، تحت رقم 157605.
17 P

STE SOGETRAMA
GLS

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
 ،2021 نونبف   8 بتاريخ  املنعقد 
 ،SOGETRAMA GLS لشركة 
اشارة  اضافة  املساهمون  قرروا 
الشركة  تسمية  SOGETRAMAعلى 
من  الثاني  الفصل  تغييف  تم  كما 

القانون االسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية بالرباط، بتاريخ فاتح فبفاير 

2022، تحت رقم 121725.
ملخص من أ ل النشر

18 P

STE ALCATIM INDUSTRIES
العادي  العام    بمقت�شى الجمع 
بتاريخ استثنائية  بصفة   املنعقد 
الشركاء  عاين    ،2022 يناير   18  
اللبار  فؤاد  السيد  املسيف  استقالة 
وتعيين مكانه السيد مهدي لحلو ملدة 

3 سنوات.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبفاير   3 بتاريخ  بتمارة،  االبتدائية 

2022، تحت رقم 255.
ملخص من أ ل النشر

19 P

 STE AMERICAN TEACHING
ACADEMY

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي : شقة رقم 3 زنقة 

معسكر حسان الرباط
تاسيس  تم  عرفي  عقد  بمو 1 
 AMERICAN TEACHING شركة 
محدودة  شركة   ،ACADEMY
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
ذات   ،2022 ديسمبف   3 بتاريخ 

املميزات التالية :

التكوين املستمر والتنظيم املنهي.
من  مكون   : الشركة  راسمال 
 1000 الى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :
السيد عدنان بنيس 1000 حصة.
الشركة مسيفة من طرف السيد 

عدنان بنيس.
مدة الشركة : محددة في 99 سنة 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري.
بكتابة  الشركة  تسجيل  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ فاتح فبفاير 2022، تحت رقم 

.157469
20 P

MAITRE SOUAD CHARIF EL IDRISSI
NOTAIRE

PHARMACIE LES JUMELLES
SARL AU

محرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى   
شريف  سعاد  االستاذة  طرف  من 
 2 بتاريخ  بالرباط  موثقة  االدري�شي 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 مارس 

بالصفات التالية :
 PHARMACIE LES  : التسمية 

.JUMELLES
.SARL AU : الشكل القانوني

نشاط الشركة : صيدلية.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
درهم مقسمة   10.000  : راسمال 
درهم   100 حصة من فئة   100 الى 

للحصة الواحدة.
الثاني رقم  شارع الحسن   : املقر 

55 قرية والد مو�شى سال.
التسييف : تسيف الشركة من طرف : 

السيدة ابتسام ابن الطاهر.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  بسال  االبتدائية 
بالسجل  التقييد  رقم   ،2022
االيداع  ورقم   35337 التجاري  

القانوني 38154.
21 P

شركة و ي ايتي يولوجنس 

ماروك

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 10.000 درهم

مقرها اال تماعي : عمارة 45  شارع 

فرنسا شقة رقم 8 اكدال الرباط.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس  تم  بالرباط   2022 يناير   6

شركة ذات مسؤولية محدودة يقدر 

ويو د  درهم   10.000 ب  رأسمالها 

 : التالي  بالعنوان  اال تماعي  مقرها 

عمارة 45 شارع فرنسا شقة 8 أكدال 

الرباط.

ايتي  وي  شركة   : التسمية 

سولو نس ماروك.

برمجيات  وشراء  بيع   : الهدف 

حلول تكنولو يا املعلومات معدات 

تكنولو يا املعلومات.

املقر اال تماعي : عمارة 45، شارع 

فرنسا شقة 8 أكدال الرباط.

املدة : مدة الشركة 99 سنة ابتداء 

من يوم التاسيس.

حدد   : اال تماعي  الراسمال 

الراسمال اال تماعي في 10.000 درهم 

ا تماعية    ، حصة   100 الى  مقسم 

بمقدار 100 درهم لكل حصة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبف.

تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 

خان عريف   ميل كمسيف للشركة 

ملدة غيف محددة.

توزيع االرباح : من االرباح الصافية 

تؤخد 5 %  لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.121805

22 P
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 STE UNIVERSAL PAYMENT

SYSTEMS

ختم التصفية
 ،2019 ديسمبف   31 بتاريخ 

 UNIVERSAL شركة  الشركاء  قرر 

ذات  شركة   PAYMENT SYSTEMS

واحد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقر  درهم،   100.000 راسمالها 

صبفي  زنقة  الدارالبيضاء  تصفيتها 

بو معة الطابق االول شقة رقم 6.

اقرار التقرير والحسابات املقدمة 

كذلك عمليات  املصفي   من طرف  

التصفية وابراء ذمة املصفي.

معاينة ختم التصفية.

الضبط  بكتابة  االيداع  سيتم 

باملحكمة التجارية بالدالبيضاء.
للتلخيص واالشارة

املصفي

23 P

STE PNEU A DOMICILE

ختم التصفية
قرر     ،2021 ديسمبف   31 بتاريخ 

  PNEU A شركة  الوحيد  الشريك 

شركة ذات املسؤولية    DOMICILE

طور  في  واحد،  بشريك  املحدودة 

درهم،   10.000 راسمالها  التصفية، 

مقر تصفيتها املحمدية، شارع املختار 

السو�شي الطابق االول السعادة 151 

العالية.

اقرار التقرير والحسابات املقدمة 

كذلك عمليات  املصفي   من طرف  

التصفية وابراء ذمة املصفي.

معاينة ختم التصفية.

الضبط  بكتابة  االيداع  سيتم 

باملحكمة التجارية بالدالبيضاء.
للتلخيص واالشارة

املصفي

24 P

STE LAOUANE TRANS

SARL

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�شى 

تم تاسيس   ،2022 يناير   12 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 STE LAOUANE  : التسمية 

.TRANS

.SARL : الشكل القانوني

نقل البضائع   : الهدف اال تماعي 

انواع  وكراء  ميع  الغيف  لحساب 

املعدات.

راسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

املقر اال تماعي : 203 تجزئة عين 

الحياة 3 الصخيفات.

تم تعيين السيد مولود   : التسييف 

العوان كمسيف لشركة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

تحت  بتمارة،  االبتدائية  باملحكمة 

فبفاير  فاتح  بتاريخ   135331 رقم 

.2022

 25 P

 STE ERRA DES

 AMENAGEMENTS

GENERAL

SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�شى 

تاسيس  تم   ،2022 يناير   3 بتاريخ 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 STE ERRA DES  : التسمية 

.AMENAGEMENTS GENERAL

.SARL AU  : الشكل القانوني

االشغال    : اال تماعي  الهدف 

املختلفة والبناء.

 2.000.000  : الشركة  راسمال 

درهم مقسمة الى 20.000 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة.

 2 رقم  شقة   : اال تماعي  املقر 
عمارة 3 تجزئة مبفوكة الصخيفات..

التسييف : تم تعيين السيد امحمد 
بن وابي كمسيف لشركة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
تحت  بتمارة،  االبتدائية  باملحكمة 
فبفاير  فاتح  بتاريخ   135303 رقم 

.2022
 26 P

شركة فيدسان مروك

ش.ذ.م.م
ابن خلدون زنقة 85 رقم 78 

هاتف /فاكس : 05.39.33.39.37 طنجة

 TRANSPORT ZAHARA
 CHAOUEN

إشهار بتأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2022 يناير   24 بتاريخ  ومسجل 
تاسيس  لقانون  وطبقا  بطنجة 
شركة  تأسست  باملغرب،  الشركات 

ذات املميزات التالية :
اإلسم : نقل زهرة الشاون.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة )ش.ذ.م.م(.

الهدف : هدف الشركة في املغرب 
أو في الخارج النقل الطرقي للبضائع 
لإلرساليات  والدولي  الوطني  والنقل 
عامة  وبصفة  والتصدير  واالستيفاد 
والصناعية  املالية  العمليات  كل 
صلة  ذات  والعقارية  والتجارية 
مباشرة أو غيف مباشرة بعمل الشركة.
تطوان  طريق   : اإل تماعي  املقر 
مرك1 ابن بطوطة الطابق 3 رقم 62 

طنجة.
املدة : 99 سنة.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 100 وإلى  درهم   100.000.00
للحصة  درهم   1000.00 من  حصة 

الواحدة، تقسيمها كالتالي :
حصة   50 احمد  الفاس  السيد 

50.000.00 درهم.
حصة   50 السيد شهبون حميد 

50.000.00 درهم.

حصة   100 الحصص  مجموع 

100.000.00 درهم.

: تسيف الشركة وملدة غيف  التسييف 

الشركاء  احد  طرف  من  محدودة 

السيد الفاس احمد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت  يناير 2022   31 بطنجة بتاريخ 
رقم 124043.

اإلدارة

27 P 

HARO CAFE
SARL AU

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2022 يناير   19 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات  التالية :

الهدف : 

مقهى.

بالطابق  التجاري  املحل   : املقر 
السفلي رقم 72 عمارة 30 رياض أوالد 

مطاع تمارة.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000.00 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

غيف  وملدة  مشموم  أيوب  السيد 

محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

تمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح فبفاير 2022.
رقم السجل التجاري 135299.

28 P

QUEBEC HAOUSE COFEE
SARL

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2022 يناير   14 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات  التالية :



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3046

الهدف : 

مقهى.

 14 رقم  التجاري  املحل   : املقر 

العمارة أ3 تجزئة التوفيق عين عتيق 

تمارة. 

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000.00 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

ورشيد  الياس  مشواط  السيدان 

مطال  ملدة غيف محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح فبفاير 2022.

 135297 التجاري  السجل  رقم 

تحت رقم 7340.

29 P

 VARROC LIGHTING

SYSTEMS MOROCCO

شركة مجهولة الهوية

رأس املال : 73.910.500 درهم

 LOT 133 : املقر الرئي�شي

 ZONE FRANCHE TANGER

 AUTOMOTIVE CITY

COMMUNE

السجل التجاري : 84097

IF : 24854301

ICE : 0019575000048

الجمع  قرارات  محضر  بمو 1 

 30 بتاريخ  املنعقد  املختلط  العام 

سبتمبف 2021، قرر الشركاء مايلي :

االستنتاج بأن الوضع الصافي قد 

أصبح أقل من ربع رأس املال وقرار 

االستمرارية.

لإل راءات  الصالحيات  تفويض 

القانونية.

بسجل  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  التجاريةبطنجة  املحكمة 

يناير 2022 تحت رقم 250384.
قصد النشر واإلعالن

30 P

INNOVAFRUITS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

ذات رأس مال : 5.040.000 درهم
 ZONE INDUSTRIELLE HOSTAL,

LOT 32 LARACHE
املسجل بالسجل التجاري بالعرائش  

تحت رقم : 2251
IF : 40482281

ICE : 0000990020000071
الشريك  قرارات  بمو 1 محضر 
ديسمبف   23 بتاريخ  املحرر  الوحيد 

2021، اتخد القرارات التالية :
عن  الشركة  رأسمال  تخفيض   
طريق استيعاب خسائر تراكمية تبلغ 
مبلغ  من  لنقله  درهم   26.960.000
 1.040.000 إلى  درهم   28.000.000

درهم.
زيادة رأسمال الشركة نقدا بمبلغ 
مبلغ  من  لنقله  درهم   4.000.000
 5.040.000 إلشى  درهم   1.040.000

درهم.
والنهائية  الفعلية  الزيادة  معاينة 

لزيادة رأس املال.
و7   6 التغييف في مضامين الفصل 
من القانون األسا�شي للشركة وإعادة 

صياغة هذا األخيف.
أ ل  من  الصالحيات  تفويض 

استكمال اإل راءات القانونية.
بسجل  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة اإلبتدائية بالعرائش بتاريخ 

27 يناير 2022 تحت رقم 129.
قصد النشر واإلعالن

31 P

IPTECNO MAROC
شركة محدودة املسؤولية

رأس مال الشركة : 50.000 درهم
 11RUE IBN : املقر الرئي�شي

 HAYTHAM RDC N°AN°11
TANGER

السجل التجاري : 123401  طنجة
IF : 33674407

ICE : 002210446000021

 IPTECNO شركة   شركاء  قرر 

MAROC يوم 5 فبفاير 2021 ما يلي :

شارع   11 إلى  الشركة  مقر  تغييف 

ابن الهيثم الطابق األر�شي رقم A رقم 

11 طنجة.

التجاري  بالسجل  اإليداع  تم 

تحت   2022 يناير   12 بطنجة بتايخ 

رقم 462983.

قصد النشر واإلعالن

32 P

META CALL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DH

 SIEGE SOCIAL : 73 AVENUE

 OQBA ET RUE SEBOU AGDAL

RABAT

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

30 ديسمبف2021 قد تأسست شركة 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.METACALL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإل تماعي : مركز التصال.

 100.000.00: الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فانح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع عقبة   73  : املقر اإل تماعي 

زنقة سبو أكدال الرباط.

التسييف : أنيطت مهمة التسييف إلى 

السيد الوارثي طه لفتفة غيف محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

717 رقم السجل التجاري 157581.

33 P

مكت1 األستاذ بن سودة فؤاد
موثق

شاع الجيش امللكي عمارة التا موعتي الطابق 
الثاني فاس

الهاتف : 05.35.64.33.75

SOCIETE CEMAFES
شركة ذات مسؤولية محدودة

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بن  األستاذ  تلقاه   2021 ديسمبف   6
لشركة  بفاس  موثق  فؤاد  سودة 
مسؤولية  ذات  شركة   CEMAFES
محدودة مقرها اإل تماعي بفاس 58 

شارع الزرقطوني م.ج تقرر ما يلي :
ومسيف السيد  وفاة أحد الشركاء 

الغماري التلمساني عزيز .
للشركة  مسيف  ديد  تعيين 
الغماري  السيد  ذكرها  السابق 

التلمساني مهدي.
إعادة صياغة قانون الشركة.

 18 بمقت�شى عقد توثيقي بتاريخ 
يناير 2022 تقرر ما يلي :

السيدة عمور  وفاة احد الشركاء 
عائشة.

إعادة صياغة قانون الشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد  بتاريخ فاتح فبفاير 2022 

.2022/511
بمثابة مقتطف

األستاذ بن سودة فؤاد

34 P

 STE. HILTON  TRAVAUX 
DIVERS

إعالن
 31 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
من  بالقنيطرة   2020 أغسطس 

شركاء تقرر ما يلي :
طرف  من  حصة   100 تفويت 
هشام  للسيد  بنيطو  السيد  واد 

بنيطو.
بنيطو  السيد  واد  استقالة 
وتعيين السيد هشام بنيطو كمسيف 

 ديد.
املسؤولية  ذات  من شركة  تغييف 

املحدودة إلى شركة محدودة.
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بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالقنيطرة بتاريخ فاتح أكتوبر2020 

تحت رقم 3020.

 35 P

STE. LAMASATSERVICES
SARL AU

إعالن
في  بمقت�شى عقد عرفي مسجل  

تم  قد  بسال،   2021 ديسمبف   22

وضع القانون األسا�شي لشركة تحمل 

الخصائص التالية :

 STE. LAMASAT  : التسمية 

.SERVICES SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف اإل تماعي :

الدعاية.

 أعمال مختلفة

تا ر.

 100.000.00: الشركة  رأسمال 

من  1000حصة  إلى  مقسمة  درهم 

الوحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

مقسمة كما يلي :

 1000 سالمي  لطيفة  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فانح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحمراء  دار   : اإل تماعي  املقر 

زنقةموالي عبد السالم رقم الطابق 

األر�شي 70 سال.

التسييف : السيدة لطيفة سالمي.

اإليداع القانوني : بكتابة الضبط 

لدى املحكمة اإلبتدائية بسال تحت 

رقم  تحت   2022 يناير  بتاريخ7 

.35287

36 P

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

SOUNBOULA ، 11060، SALE MAROC

 SADIM GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  : شقة رقم 

190 عمارة 7 بلوك 7 اقامة الحمد 7 

عين عتيق - 12040 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SADIM اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GARD

غرض الشركة بإيجاز : 

مقاول في الحراسة.

عنوان املقر اال تماعي : شقة رقم 

190 عمارة 7 بلوك 7 اقامة الحمد 7 

عين عتيق - 12040 تمارة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

درهم للحصة   100 حصة بقيمة 

500 السيد املنجيدعبداللطيف .

درهم للحصة   100 حصة بقيمة 

500  السيد املنجيد عبد هللا .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبداللطيف  املنجيد  السيد 
عنوانه)ا( رقم793 امل 5 حي املسيفة 

ح ي م 10150 الرباط املغرب.

السيد املنجيد عبد هللا عنوانه)ا( 
حي املسيفة ح ي م   5 امل  رقم793 

10150 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

اللطيف  عبد  املنجيد  السيد 
عنوانه )ا( رقم793 امل 5 حي املسيفة 

ح ي م 10150 الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 183.

37 P

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

SOUNBOULA ، 11060، SALE MAROC

 BOUGRINE’S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : محل رقم 

2 عمارة 68 اقامة الحديقة لعيايدة - 

11016 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUGRINE’S

غرض الشركة بإيجاز :

 مقهى.

 تموين الحفالت.

عنوان املقر اال تماعي : محل رقم 

2 عمارة 68 اقامة الحديقة لعيايدة - 

11016 سال املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة . 

مقسم  الشركة  رأسمال  مبلغ 

حصة  درهم    100.000 كالتالي:  

 1.000 للحصة  درهم   100 بقيمة 

السيد بوكرين يوسف  .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوكرين يوسف عنوانه)ا( 

قطاع  العثمانية  تجزئة   144 رقم 

الوئام لعيايدة 11016 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد بوكرين يوسف عنوانه)ا( 

قطاع  العثمانية  تجزئة   144 رقم 

الوئام لعيايدة 11016 سال املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 69.

38 P

ديوان األستاذ محمد كريم دوليزال

  SOMAPIM ONEشركة
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.000.000 درهم 

املقر اإل تماعي : بالدارالبيضاء 10 

زنقة الحرية، الطابق الثالث الشقة 

رقم 5

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

دوليزال  األستاذ محمد كريم  ديوان 

 28 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثق 

محضر  تضمن   2021 ديسمبف 

لشركة  اإلستثنائي  العام  الجمع 

SOMAPIM ONE ش.م.م، رأسمالها 

درهم،ومقرها   1.000.000.00

زنقة   10 بالدارالبيضاء  اإل تماعي 

الشقة  الثالث  الطابق  الحرية، 
التجاري  بالسجل  مسجلة   ،5 رقم 

للدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

الجمع  قرر   ،464861 عدد  تحت 

العام لهاته الشركة ما يلي :

لشركة   التجاري  االسم  تغييف 

الذي  ش.م.م،   SOMAPIM ONE

.CALIFIMMO SARL أصبح

تحيين القانون األسا�شي للشركة 

باإلسم  املتعلق  الثالث  البند  في 

على  أصبح  الذي  للشركة  التجاري 

الشكل التالي :
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االسم  تحمل  أصبحت  الشركة 
التجاري CALIFIMMO ش.م.م.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 

 3 فبفاير 2022 تحت رقم 811242.
بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالدارالبيضاء بتاريخ 3 فبفاير 2022 

تحت رقم 464861.
للخالصة والبيان

األستاذ محمد كريم دوليزال

39 P

 EXPERT TOPOGRAPHIE ET
GEOMATIQUE

SARL AU
شركة ذ.م.م.م.ش.و

بمقت�شى عقد عرفي قررت شركة 
 EXPERT TOPOGRAPHIE ET
شركة   GEOMATIQUE SARL AU
من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
واحد ش.ذ.م.م.ش.و ذات رأس املال 

100.000.00 درهم ما يلي :
من  اإل تماعي  املقر  تحويل 
تجزئة   20 رقم  الوطني  الطريق 
الزيتون الطابق الثاني شقة رقم 20 
تجزئة  الجديد  العنوان  إلى  امزورن 
رياض اوالد مطاع القطاع 3 رقم 178 

الطابق األر�شي تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بالحسيمة تحت رقم  االبتدائية 

بتاريخ 3 فبفاير 2022.
للبيان

40 P

HK DIVPRO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة من 
شريك واحد

ش.ذ.م.م.م.ش.و
ذات الرأسمال : 100.000.00 درهم
مقرها اإل تماعي : إقامة سميفميس 
عمارة 11 شقة 6 تجزئة سعيد حجي 

سال
العام  الجمع  مداولة  بعد 
 2021 نوفمبف   22 ليوم  اإلستثنائي 
للشركة  املسبق  التفكيك  قررت 

ووضعها على التصفية.

كمأمور  العام  الجمع  عين 

خليد  ها ر  السيدة  للتصفية 

بجميع  تمتعيها  مع  للشركة  كمسيفة 

عملية  إنهاء  قصد  الصالحيات 

واألصول  املوارد  وتحقيق  التصفية 

املو ودة.

إقامة  في  التصفية  مقر  حدد 

تجزئة   6 شقة   11 سميفميس عمارة 

سعيد حجي سال.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

.38247

41 P

AMANE THADART

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأس املال : 100.000 درهم

املقر اإل تماعي : 135 شارع عالل بن 

عبد هللا شقة رقم 8 الرباط

املوضوع : نقل املقر اإل تماعي
بمو 1 عقد عرفي خاص بتاريخ 

يوليوز،   9 تجزئة   ،2021 يونيو   14

تمارة   2 رقم  شقة   114 رقم  عمارة 

مدفوعة  درهم   100.000 برأسمال 

مو�شى  للسيد  مخصص  بالكامل، 

 100.000 1000 سهم بقيمة  ابركان 

درهم قرر ما يلي :

يقرر املساهم الوحيد نقل املقر 

شارع   135 من  للشركة  اإل تماعي 

عالل بن عبد هللا شقة رقم 8 الرباط 

إلى العنوان الجديد تجزئة 9 يوليوز، 

عمارة رقم 114 شقة رقم 2 تمارة.

األسا�شي  النظام  مواد  تحديث 

موضوع للتغييف.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ 4يناير 2022 

تحت رقم 76 .

42 P

STE.PTT TRANS
SARL

السجل التجاري : 152405

تفويت الحصص
تغييف الشكل القانوني للشركة

العادي  الغيف  العام  الجمع  بقرار 

بتاريخ املنعقد  الشركة   ملساهمي 

 29 نوفمبف 2021 بمقرها اإل تماعي 

تقرر ما يلي :

تفويت 80 % من حصص السيدة 

السيد  لفائدة  الدهناني  حفيظة 

والسيد محمد   40%  مال املازوزي 

الدفالوي %40 للذان قبالها.

توزيع رأسمال الشركة كما يلي :

 200 الدهناني  حفيظة  السيدة 

حصة.

السيد  مال املازوزي 400 حصة.

 400 الدفالوي  محمد  السيد 

حصة.

تغييف الشكل القانوني للشركة من 

.SARL إلى SARL.AU

و7   6،1 الفصول  تغييف  وبالتالي 

من القانون األسا�شي.

عملية  ألي  بالنسبة   : التوقيع 

الشيكات،  وتوقيع  مصرفية، 

والتحويالت  والحواالت، 

وبصفة  والخصومات  والتحصيالت 

عامة بالنسبة ألي عملية إدارية سيتم 

حفيظة  السيدة  طرف  من  توقيعها 

الدهناني بصفتها مسيفة شريكة ومن 

طرف السيد  مال املازوزي بصفته 

شريك.

تقرير رفع رأسمال الشركة خالل 

يناير 2022.

في  للشركة  فروع  إنشاء  تقرير 

املغرب وفي الخارج خالل شهر يناير 

.2022

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم فاتح فبفاير 2022.
لإلشارة والنشر

املسيفة : السيدة حفيظة الدهناني

43 P

STE. TAQIF TECHNIQUE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال اإل تماعي للشركة : 

100.000.00 درهم

السجل التجاري رقم : 3921

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

الشركة  بمقر  املنعقد  اإلستثنائي 

يوم 30 نوفمبف 2020 قد تقرر اتخاذ 

القرار بالتعديل التالي :

من  الشركة  حصص  تفويت 

زكرياء  والسيد  تقيف  عزيز  السيد 

إلى  تقيف  أشرف  والسيد  تقيف 

السيد رشيد الحسني.

تقيف من  استقالة السيد عزيز  

مسيف  ديد  وتعيين  الشركة  تسييف 

للشركة السيد رشيد الحسني.

من  الحالي  اإل تماعي  املقر  تغييف 

الطابق األر�شي حي لالمريم بلوك س 

رقم 125 بنسليمان إلى العنوان التالي 

حي املودة رقم 156 الرباط.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

بمكت1   : القانوني  اإليداع  تم 

بن  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

سليمان بتاريخ  10 يناير 2022 تحت 
رقم   3921 التجاري  السجل  رقم 

اإليداع القانوني 14.

44 P

STE AGROBEEF
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

الرأسمال اإل تماعي للشركة : 

100.000.00 درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمو 1 

القانون  وضع  تم   2022 يناير   25  

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة مميزاتها مايلي :
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 STE AGROBEEF  : التسمية 

.SARL

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

املقر اإل تماعي  للشركة:عماة 58 
شقة 3 زنقة واد سبو اكدال الرباط.

 : للشركة  اإل تماعي  الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 

حصة  كل  مقدار  إ تماعية  حصة 

100 درهم.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيدة الحالبي أمينة.

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيما يلي :

مجال الفالحة.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   3 بتاريخ   بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2022

.157627

45 P

STE. ALFA MODERNE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

الرأسمال اإل تماعي 

للشركة : 100.000.00 درهم

بمو 1 عقد عرفي بتاريخ 19 يناير 

األسا�شي  القانون  وضع  تم   2022

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد مميزاتها مايلي :

 STE ALFA  : التسمية 

.MODERNE SARL

مدة قيام الشركة : 99سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

عمارة   : للشركة  املقر اإل تماعي  
اكدال  سبو  واد  زنقة   3 شقة   58

الرباط.

 : للشركة  اإل تماعي  الرأسمال 

100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 

حصة  كل  مقدار  إ تماعية  حصة 

100 درهم.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد سامر الجعبفي.

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 
فيما يلي :

واألشغال  مقاول في ميدان البناء 
املختلفة.

رقم   تحت   : القانوني  اإليداع  تم 
121820 باملحكمة التجارية بالرباط 
السجل   2022 فبفاير   3 بتاريخ  

التجاري 157585.
46 P

  BOMARCO IMMOBILIER
  SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط   يناير2022    03 بتاريخ  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية:
التسمية : 

.BOMARCO IMMOBILIER    
الهدف              :

    األشغال املختلفة والبناء.
العنوان التجاري  :     رقم 715 حي 

املسيفة 1 تمارة.
الرأسمال :   حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسمة  درهم   100000.00 في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة.
التسييف:  تم تعيين السيد  محمود 
كمسيفين   بوخال والسيد نزيه علي  

للشركة ملدة غيف محدودة.
املدة :   مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ التأسيس النهائي.
السنة املالية:    من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل .
التجاري  السجل  في  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

135351  بتاريخ 03 فبفاير2022.
47 P  

TOCDOC
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد تم   ،2022 يناير   3 بالرباط يوم 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
لشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية:

التسمية : TOCDOC ش.م.م.

درهم   10.000  : رأسمال الشركة 

 100 حصة بثمن   100 مقسمة على 

كلها  تكتت1  الواحدة  للحصة  درهم 

وتحرر كليا عند االكتتاب.

محمد  شارع   : اإل تماعي  املقر 

السادس كم 4,2 طريق زعيف سوي�شي 

الرباط.

الهدف اإل تماعي : 

إنشاء وتسويق منصات افتفاضية 

وحلول تكنولو يا املعلومات.

منح حق اإلمتياز ملنصتها ألطراف 

بلدان  في  الخدمة  تقدم نفس  ثالثة 

أخرى من العالم.

التدري1  خالل  من  تفتفض 

أواملعلومات أو أي وسيلة أخرى نقل 

املعرفة والدراية ونشرها.

وتبادل  وتنازل  وحيازة  أخذ 

االختفاع  براءات  واستغالل  ميع 

والعالمات  والعمليات  والتفاخيص 

التجرية والشركات واألسماء التجارية 

املتعلقة بغرض الشركة.

العمليات  عامة  ميع  وبصفة 

التجارية والصناعية والطبية وشبه 

الطبية والسياحية واملالية والحرفية 

والعقارية  واملنقولة  والزراعية 

مباشر  بشكل  املرتبطة   والخدمية 

أو غيف مباشر بغرض الشركة أو بأي 

أخرى مماثلة أو ذات صلة أو  أشياء 

يحتمل أن تفعل ذلك تسهيل امتداده 

أو تطويره.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة  تتضمن  استثنائي  بشكل 

منذ  املنق�شي  الوقت  األولى  املالية 

تسجيل الشركة في السجل التجاري 

حتى 31 ديسمبف 2022.

السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 

عثمان  قباج  القاطن بالرباط شارع 

السوي�شي   7,9 كم  السادس  محمد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.A449485 رقم

 : التجاري  السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في املحكمة التجارية 
يوم 24  بالرباط تحت رقم 157305 

يناير 2022.
لإلشارة والنشر

السيد عثمان قباج

48 P

 STE. GROUPE SCOLAIRES
NOUR ROEYA PRIVEE

SARL AU
SIGLE GSNRP

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
إنشاء  تم  قد   ،2022 يناير   13  
ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 
مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي :

 STE. GROUPE  : التسمية 
 SCOLAIRES NOUR ROEYA

.PRIVEE SARL AU SIGLE GSNRP
الهدف :

مدرسة التعليم الخصو�شي.
لتيهئ  مدرسية  مؤسسة 

االمتحانات.
الرأسمال : 100.000 درهم.

الشركاء :
حبشاوي  ميلود  السيد 

100.000.00 درهم.
100.000.00 درهم.

السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 
ميلود حبشاوي ملدة غيف محدودة.

: 28 شارع موالي  املقر اإل تماعي 
حسان   19 رقم  شقة  اسماعيل 

الرباط.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ   157593 رقم  تحت   بالرباط 

3 فبفاير 2022.
49 P

STE. HABENA
SARL

 تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
إنشاء  تم  قد   ،2022 ديسمبف   21  
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريكين بالخصائص التالية :
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.STE HABENA : التسمية
 ENTREPRENEUR  : النشاط 
 DE TRAVAUX DIVERS OU
 CONSTRUCTIONS TENANT UN

.BUREAU D’ETUDE
املقر اإل تماعي : تجزئة املستقبل 
عمارة 9 الطابق األول سيدي معروف 

20200 الدارالبيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
:حدد في مبلغ 10.000  رأس املال 
درهم مقسم إلى 100 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة .
 توزيع رأس املال :

السيد مراد بلمقدم 51 حصة.
السيد طاهر الهواري 49 حصة.

مراد  السيد  تعيين  تم   : التسييف 
بلمقدم كمسيف للشركة.

من  تبتدئ   : اإل تماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ   بالدارالبيضاء   التجارية 
رقم  تحت   2011 ديسمبف   22
التجاري  وبالسجل   22007/2011

تحت رقم 250051.
50 P

EASY BRAND
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00
DIRHAMS

 SIEE SOCIAL : QUATIER
 MARINA TOUR CRYSTAL 3

ETAGE 6, 7 ET 8 CASABLANCA
إشعار بإنشاء شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
واملسجل   ،2022 نوفمبف   11
ديسمبف   29 بتاريخ  بالدارالبيضاء 
األسا�شي  النظام  إنشاء  تم   2021
ذات  شركة  برند،  ايزي  لشركة 
البيانات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

التسمية : ايزي برند.
الغرض :

التسويق الرقمي بجميع أشكاله.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقيدها بالسجل التجاري.
هو  الشركة  رأسمال   : الرأسمال 
10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 
إ تماعية ذات قيمة اسمية قدرها 
بالكامل  درهم للحصة مكتتبة   100
السيد  لفائدة   %  50 نقدا  ومحررة 
 % و50  عرو�شي  منصف  محمد 

لفائدة شركة مجموعة النحيل.
مارينا  حي   : اإل تماعي  املقر 
و8   7  ،6 الطابق   3 كريستال  برج 

الدارالبيضاء.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبف واستثناءا   31 إلى متم  يناير 
فهي  األولى  املالية  للسنة  بالنسبة 
السجل  في  التقييد  تاريخ  من  تبتدأ 
التجاري وتختم إلى  غاية 31 ديسمبف 

.2021
النظام  بمقت�شى   : التسييف 
تعيين  تم  فقد  للشركة  األسا�شي 
السيد محمد منصف عرو�شي الحامل 

. BE802468 للبطاقة الوطنية
والسيد هشام برادة سني الحامل 
 BE577487 رقم  الوطنية  للبطاقة 
لشركة  القانوني  املمثل  بصفته 
للشركة  مسيفين  النخيل  مجموعة 

وذلك ملدة غيف محددة.
والتصريح   : القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  بالسجل  بالتسجيل 
بالدارالبيضاء   التجارية  للمحكمة 
رقم  تحت   2020 يناير   18 بتاريخ  

.808820
للبيان
املسيف

51 P

 STE. DES TRAVAUX ET
CAMIONS AU MAROC

SARL
رقم السجل التجاري :157351
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع تم   2022 يناير   13 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة   

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف :

مقاول نقل البضائع.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 

حسان  الوكيلي  أحمد  موالي  شارع 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000.00 درهم.

غيف  ملدة  الشركة  تدار   : التسييف 

فوزية  السيدة  طرف  من  محدودة 

حور.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 يناير   24 بتاريخ 

.121577

52 P

STE AGILINX
SARL AU

رقم السجل التجاري 157609

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2022 يناير   6 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : 

مقاول خدمة معلومات األعمال.

خدمات تكنولو يا املعلومات.

استشارات إدارة.

املقر : 30 شقة رقم 8 شارع موالي 

أحمد لوكيلي، حسان، الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.

غيف  ملدة  الشركة  تدار   : التسييف 

محدودة من طرف بشرى بولحية.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل   ،2022 فبفاير   3 بتاريخ 

التجاري 121839.

53 P

STE SAERT
SARL

رقم السجل التجاري 157599

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2022 يناير   4 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

الهدف : 

متنوعة  إنشاءات  أو  أعمال 

)املقاول(.

املقر : 30 شقة رقم 8 شارع موالي 

أحمد لوكيلي، حسان، الرباط.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.

غيف  ملدة  الشركة  تدار   : التسييف 

محدودة من طرف :

الحسين بنادر.

لحسن بنادر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 مارس   2 بتاريخ 

.121834

54 P

MED YAS NEGOCE
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�شى 

وضع  تم  بتازة،   2021 يناير   20

ذات  للشركة  األسا�شي  القانون 

تحمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

MED YAS NEGOCE : التالية

املوضوع : مختلف األعمال البناء.

 396 األمل رقم   : املقر اال تماعي 

الطابق األول، تازة.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   500.000 قيمة 

درهم   100 5.000 حصة ذات قيمة 

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :



3051 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

السيد محمد خروبة 1650 حصة 

درهم أي ما قيمته   100 ذات قيمة 

165.000 درهم.

السيد ياسين ياسين 1650 حصة 

درهم أي ما قيمته   100 ذات قيمة 

165.000 درهم.

 1700 اليوسفي  محمد  السيد 

درهم أي ما   100 حصة ذات قيمة 

قيمته 1.700.000 درهم.

محمد  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  اليوسفي 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

 6317 رقم  التجاري  السجل  تحت 

يوم 29 ديسمبف 2021.

55 P

RHMH INVEST
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�شى 

وضع  تم  بالرباط،   2022 يناير   17

ذات  للشركة  األسا�شي  القانون 

تحمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

RHMH INVEST : التالية

املوضوع : االستغالل الزراعي.

شارع فجيج،   5  : املقر اال تماعي 

في الطابق الثالث ب.ب   9 شقة رقم 

الرباط.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   1.000.000 قيمة 

10.000 حصة ذات قيمة 100 درهم 

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :

 5000 شرفاوي  محمد  السيد 

أي درهم   100 قيمة  ذات   حصة 

 ما قيمته 500.000 درهم.

 5000 شرفاوي  رشيد  السيد 

أي درهم   100 قيمة  ذات   حصة 

 ما قيمته 500.000 درهم.

رشيد  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  شرفاوي 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

تحت السجل التجاري رقم 157629 

يوم 3 فبفاير 2022.

56 P

AGROTANANT
تأسيس شركة

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�شى 

وضع  تم  بالرباط،   2022 يناير   17

ذات  للشركة  األسا�شي  القانون 

تحمل  التي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية :

التسمية : تحمل الشركة التسمية 

AGROTANANT : التالية

املوضوع : االستغالل الزراعي.

شارع فجيج،   5  : املقر اال تماعي 

في الطابق الثالث ب.ب   9 شقة رقم 

الرباط.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

إلى  مقسم  درهم   1.000.000 قيمة 

10.000 حصة ذات قيمة 100 درهم 

للحصة مقسم بين الشركاء كالتالي :

 1000 شرفاوي  سميفة  السيدة 

درهم أي ما   100 حصة ذات قيمة 

قيمته 100.000 درهم.

 4500 شرفاوي  محمد  السيد 

درهم أي ما   100 حصة ذات قيمة 

قيمته 450.000 درهم.

 4500 شرفاوي  رشيد  السيد 

درهم أي ما   100 حصة ذات قيمة 

قيمته 450.000 درهم.

رشيد  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  شرفاوي 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

تحت السجل التجاري رقم 157513 

يوم 3 فبفاير 2022.

57 P

SOCIETE AVOPULCO

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : عمارة أ، إقامة 

يحيى شقة 21 سيدي سعيد مكناس

توسيع املوضوع - تفويت حصص

 استقالة مسيف

إعادة صياغة القانون األسا�شي

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي للشركاء املنعقد بمكناس، 

للشركة   2021 أكتوبر   29 بتاريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

التالي :  للنشاط  املوضوع  توسيع 

الزراعية  املنتجات  تسويق  ميع 

ومنتجات الصحة النباتية.

السيد  حصص  تفويت  ميع 

الحامل  العرو�شي،  سليم  محمد 

أي  دال   855411 الوطنية  للبطاقة 

 100 حصة من فئة   500 ما يعادل 

لفائدة السيد يحيى  درهم للواحدة، 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الدكس 

796883 دال.

سليم  محمد  السيد  استقالة 

الحامل للبطاقة الوطنية  العرو�شي، 

855411 دال كمسيف للشركة.

من  و16   7  ،6  ،2 تغييف الفصول 

القانون األسا�شي.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

إلى شركة محدودة املسؤولية بشريك 

الوحيد عوض شركاء متعددين.

إعادة صياغة القانون األسا�شي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بمكناس  التجارية   باملحكمة 

 5 يناير 2022 تحت رقم 38.
للخالصة والنشر اإلدارة

58 P

ARABICA MEKNES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : متجر 7 رقم 2 درب 

املحجوب بن عبد القادر الزيتون 

مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم   2022 يناير   14 بتاريخ  بمكناس 

وضع القانون األسا�شي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة، ذات الخصائص 

التالية :

 ARABICA MEKNES  : التسمية 

ش.م.م.

رقم   7 متجر   : اال تماعي  املقر 

القادر  عبد  بن  املحجوب  درب   2

الزيتون مكناس.

املوضوع : موضوع الشركة داخل 

املغرب والخارج :

الخدمات  من  واسعة  مجموعة 

مقهى  الستغالل  مو هة  التقليدية 

 / مثلجات   / قاعة الشاي   / / مطعم 

الحلويات واملخبزة.

خفيفة،  و بات  مقشدة، 

تحميص وبيع القهوة.

االستقباالت،   / الحفالت  ممون 

مع الخدمة الذاتية )استغالل وإدارة 

واملقاهي  الحفالت،  معدات  وتأ يف 

واألكالت السريعة(.

وتسويق  وتصدير  استيفاد 

مجموعات كاملة ومتنوعة من  ميع 

معدات املطاعم وتموين الحفالت.

شراء،  عام،  بشكل  املتا رة 

وتصنيع  توزيع،  تمثيل،  بيع، 

واللوازم  والسلع  املنتجات   ميع 

واإلكسسوارات املتعلقة باملوضوع.

املنتجات  وبيع  ميع  شراء 

الغذائية.

أو  مباشرة  بصورة  املساهمة، 

املؤسسات  في  ميع  مباشرة،  غيف 

الصناعية والتجارية.
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الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة على 1000 حصة من 

فئة 100 درهم للواحدة اكتتبت نقدا 

ومقسم على الشكل التالي :

سامية حطاب 500 حصة.

عادل نظام 50 حصة.

محمد شادي نظام 300 حصة.

سهى نظام 150 حصة.

املدة : 99 سنة.

تم تعيين ابتسام نظام   : التسييف 

بمقت�شى  للشركة  وحيدة  كمسيفة 

التأسيس  العام  الجمع  محضر 

بمكناس بتاريخ 14 يناير 2022.

األرباح  من   %5 تخصم   : األرباح 

أما  الشرعية  الذخيفة  تكوين  قصد 

الباقي فيقسم بمقت�شى قرار الشركاء.

: من فاتح يناير  السنة الحسابية 

إلى متم ديسمبف.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس، 

السجل   2022 يناير   26 بتاريخ 

التجاري رقم 55223.
للخالصة والنشر اإلدارة

59 P

PANEL - WOOD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 4.800.000 درهم

املقر اال تماعي : تجزئة التنمية
الحي الصناعي سيدي بوزكري

رقم 18 طريق الحا 1، مكناس

تحويل املقر اال تماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي للشركاء، املنعقد بمكناس 

للشركة   2021 نوفمبف   8 بتاريخ 

املذكورة أعاله، تقرر ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي من تجزئة 
التنمية الحي الصناعي سيدي بوزكري 
رقم 18 طريق الحا 1، مكناس إلى 

العنوان التالي : عمارة 7 زنقة الزالقة 

شقة 12 الطابق 6 مكناس.
القانون  من   4 الفصل  تغييف 

األسا�شي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس، 

بتاريخ 6 يناير 2022 تحت رقم 68.
للخالصة والنشر اإلدارة

60 P

 SOCIETE ALAN TURING
PRIVEE

رأسمالها : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 3 يناير 
2022 تأسست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات املميزات التالية :
 SOCIETE ALAN  : التسمية 

TURING PRIVEE
هدف الشركة : التعليم الحر.

في  محدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  موزع  درهم   100.000
درهم   100 بفئة  ا تماعي  نصي1 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها.
زنقة  45  : اال تماعي   املقر 
الثاني  الطابق  مفنقر  القادر  عبد 

الشقة 4 الدار البيضاء.
في  محدودة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة تحتس1 من تاريخ تقييدها 

في السجل التجاري.
: تسييف الشركة ملدة غيف  التسييف 
مومن السيد  طرف  من   محدودة 
عبد الكبيف بتوقيعه الوحيد منفردا 
كما يمكن للسيدة زحال خديجة عند 
مع  مقتفنا  توقيعها  قبول  االقتضاء 

توقيع السيد مومن عبد الكبيف.
لدى  تم وضعه  القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2022 فبفاير   4 بتاريخ 

.811411
61 P

IVDER INVEST
SARL

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد يوم 12 نوفمبف 2021 ما يلي :
للشركة  اال تماعي  املقر  تغييف 
فيال كوتيي شارع ملوية بثهوفن   : إلى 

الطابق الثاني الهرهورة تمارة.

القانون  تحيين  على  املصادقة 

األسا�شي للشركة.

املحكمة سالم   : اإليداع القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية  طرف   من 

.D121682 27 يناير 2022 تحت رقم

62 P

STE 4SAGRO
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى   : أوال 

تم   ،2022 يناير   10 بتاريخ  بالرباط 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :

4SAGRO SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

الغاية من الشركة هي : االستثمار 

في  ميع املعامالت العقارية.

ملوية  شارع  كوتيي  فيال   : املقر 

بتهوفن الهرهورة.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 100.000  : الجماعي  املال  رأس 

من  حصة   1000 ل  مقسمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

واملوزعة كما يلي :

 PAR INVEST SARLAU شركة 

100.000 درهم - 1000 حصة.

تسيف الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد محمد رشيد الصفريوي ملدة 

غيف محددة.

السنة الجماعية ما بين فاتح يناير 

إلى متم ديسمبف من كل سنة.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

تحت  بالرباط،  التجارية  باملحكمة 

فبفاير  فاتح  بتاريخ   D121741 رقم 

.2022

63 P

 SAMMO
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : املحل التجاري رقم 
12 شارع علي ابن ابي طال1

حي الرحمة قطاع س G4 العمارة 
سال 

املساهمين  ملداوالت  طبقا 
املجتمعين بالجمع العام الغيف العادي 
قد  د نبف2021،  بتاريخ31  للشركة 

تقرر ما يلي :
حل الشركة.

 : في  الشركة  حل  مقر  تحديد 
علي شارع   12 رقم  التجاري   املحل 
ابن ابي طال1 حي الرحمة  قطاع س 

العمارة G4 سال.
تعيين السيد ابن الجياللي محمد 
كل  مع  الشركة،  حل  بمهام  ليقوم 
الصالحيات الواسعة للتصرف نيابة 

عن الشركة.
بكتابة  القانوني  الوضع  تـم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بسال بتاريخ 2022/02/02 تحت رقم 

.38267
قصد النشر

64 P

شركة مدينة كاردن
ش.م.م ش.و

MEDINA GARDEN - SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : إقامة عبد املومن 
سنتف زاوية شارع عبد املومن وشارع 

أنوال، الدار البيضاء
تفويت حصص

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بتاريخ فاتح يناير 2010، تم 
بنمسعود  السيدة  حصص  تفويت 
بوديدة  مليكة  السيدة  لفائدة  نزهة 
 100 فئة  حصة من   1000 بحس1 

درهم.
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 2010 يناير  فاتح  بتاريخ  البيضاء 
تمت استقالة املسيفة السيدة نزهة 

بنمسعود.
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تم تعيين مسيفة  ديدة : السيدة 
مليكة بوديدة.

من  أسا�شي  ديد  نظام  تعيين 
السيدة  الوحيدة  الشريكة  طرف 

مليكة بوديدة.
مدينة  لشركة  اال تماعي  املقر 
إقامة   ،MEDINA GARDEN كاردن 
عبد  شارع  زاوية  سنتف  املومن  عبد 
املومن سنتف زاوية شارع عبد املومن 
وتم  البيضاء،  الدار  أنوال،  وشارع 
القانوني باملحكمة التجارية  إيداعها 
 ،346629 تحت رقم  بالدار البيضاء 
بالسجل   2010 يناير   18 بتاريخ 

التجاري رقم 173589.
بمثابة مقتطف وبيان

65 P

 SOCIETE EL HAPARI DE
BATIMENT

SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
قرر املشاركون في  ديسمبف 2021،   9

الشركة ما يلي :
حل الشركة.

تعيين السيد حجي خالد كمصفي 
للشركة.

حي   : هو  الشركة  تصفية  مقر 
السالم بلوك 23 رقم 1115 سال.

اإليداع  تـم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

2 فبفاير 2022 تحت رقم 38168.
مقتطف وبيان

66 P

مكت1 الحسابات واالستشارة
CCM CONSEILS ش.م.م

رقم 136، شارع القاهرة كومطراف 1 تمارة
الهاتف : 05.37.64.42.48
الفاكس : 05.37.64.47.64

PRO SURGEON MEDICAL
SARL

توسيع النشاط التجاري
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 PRO قررت شركة   2022 يناير   22
 SURGEON MEDICAL SARL

ش.م.م ما يلي :

توسيع النشاط التجاري :

املستلزمات  وتوزيع  استيفاد 

واأل هزة الطبية.

الطبية  الشبه  املنتجات  بيع 

والطبية.

االستيفاد والتصدير.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 يناير   27 بتاريخ 

.7315

67 P

ج.ف. فاكتوري )ج 2 ف(
J.F FACTORY - F2F

في  حرر  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   2022 14 يناير 

 SARL محدودة  مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية :

فاكتوري  ج.ف.   : االسم التجارية 

)ج 2 ف(

J.F FACTORY - F2F

الهدف التجاري : 

منشأة صناعية لصناعة املالبس 

تشغل أكثف من عشرة أشخاص.

التصدير واالستيفاد.

التجارة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

 100 ب  حصة   1000 إلى  مقسمة 

لصالح  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء :

حصة   600 السيدة فاتن هرادي 

60.000 درهم.

السيد  واد االمراني 400 حصة 

40.000 درهم.
زنقة  بل   3  : اال تماعي  املقر 

الطابق   2 املحل   1 عركوب سيكتور 

األر�شي حي املسيفة تمارة.

التسييف : للسيدة فاتن هرادي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 فبفاير   4 االبتدائية بتمارة في 
السجل  رقم   7379  : رقم  تحت 

التجاري 135353.

68 P

GZ WORKS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

للشركة  العام  الجمع  عقد  بعد 

تحرير  تم   2019 أبريل   25 بتاريخ 

قانون شركة ذات مسؤولية محدوة 

ذات الخصائص التالية :

GZ WORKS SARL AU : االسم

الهدف : الصيانة املعلوماتية.

: حدد عمر الشركة  عمر الشركة 

في 99 سنة.

عبد  شارع   640  : الشركة  مقر 

الكريم الخطابي العالية املحمدية.

تسييف  منح   : الشركة  تسييف 

السيد بوري عبد اإلله  إلى  الشركة 

ملدة غيف محدودة.
الشركة  رأسمال   : الرأسمال 

محدد في 100.000 درهم مقسم إلى 

1000 سهم بقيمة 100 درهم للسهم.

اإليداع القانوني : اإليداع القانوني 

باملحكمة االبتدائية باملحمدية تحت 
رقم 867 بتاريخ 20 ماي 2019.

69 P

KHOBAIB ABIDA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : رقم 537، حي 

األندلس، القنيطرة

السجل التجاري رقم 55565

تفويت حصص ا تماعية
وتعيين مسيف  ديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

لشركة  بالقنيطرة  العادي  غيف 

KHOBAIB ABIDA TRANS، شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، تقرر ما يلي :

املصادقة على تفويت 500 حصة 

حصة   1000 أصل  من  ا تماعية 

ملك  في  للحصة  درهم   100 بقيمة 

السيد اعبيدة محمد لفائدة السيدة 

أميمة شعال.

املصادقة على تفويت 500 حصة 

حصة   1000 أصل  من  ا تماعية 

ملك  في  للحصة  درهم   100 بقيمة 

السيد اعبيدة محمد لفائدة السيدة 

لطيفة كنز الدين.

موزع  الشركة  رأسمال  ليصبح 

كالتالي :

السيدة أميمة شعال 500 حصة.

لطيفة كنز الدين 500 حصة.

اعبيدة  السيد  استقالة  قبول 

الشركة  تسييف  مهام  من  محمد، 

شعال،  أميمة  السيدة  وتعيين 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

للشركة  مسيفة  ديدة   D877933

ملدة غيف محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   4 بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة، 

2022 تحت رقم 89884.

70 P

RELA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 26، زنقة أبي زرعة

عمارة A، إقامة الرضوان، مكت1 
رقم 7، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

RELA TRAV SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبي  زنقة   ،26  : اال تماعي  املقر 

الرضوان،  إقامة   ،A عمارة  زرعة، 

مكت1 رقم 7، القنيطرة.

موضوع الشركة :

أو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.

بيع مواد البناء بالتقسيط.

املقاولة في نقل البضائع.
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رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 1000 القاسمي  محمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسييف 

القاسمي.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 62515 بتاريخ 4 أكتوبر 2021.

71 P

ZUZFANA PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : تجزئة الحدادة
رقم 2554، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

ZUZFANA PRIVE : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اال تماعي : تجزئة الحدادة، 
رقم 2554، القنيطرة.

موضوع الشركة :
رئيس مؤسسة )التعليم الخاص(.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء :

السيد العالوي خالد 500 حصة.

السيد فوزية قادي 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
التسييف : أسند إلى السيد العالوي 

خالد.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 63917 بتاريخ 24 يناير 2022.

72 P

JEBRILEVENTS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بمسيف وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2022 يناير   7 بتاريخ  بالقنيطرة 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 

بالخصائص   JEBRILEVENTS

التالية :

JEBRILEVENTS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بمسيف وحيد.

املقر اال تماعي : منطقة التنشيط 

ب رقم 40 محل رقم 1 القنيطرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

تموين الحفالت.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

العقارية  الصناعية،  التجارية، 

بنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

نهاية ديسمبف من كل سنة.

 100.000  : اال تماعي  الرأسمال 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة 

من طرف :

 1000 سعيد  عبدوني  السيد 

حصة.

السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 

عبدوني سعيد.
وقيدت الشركة بالسجل التجاري 

بالقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 64045.
بمثابة ومقت�شى

املسيف

73 P

 H3M DE CONSEIL ET

GESTION
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : 70، زاوية شارع 

امام علي ومحمد غرنيط مكت1
رقم 4 القنيطرة

حل شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

ديسمبف   31 في  املؤرخ  االستثنائي 

املوافقة  تمت  الشركة  بمقر   2021

على ما يلي :

 H3M DE الفسخ املسبق لشركة

CONSEIL ET GESTION

السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 

رقم  ب.ت.و  الوالني  املجيد  عبد 
H130802 عنوانها : 62 زاوية محمد 

مدخل ب   12 الشقة  ومصر  القري 

القنيطرة.

باملقر  التصفية  مقر  تحديد 
70، زاوية شارع   : اال تماعي للشركة 
امام علي ومحمد غرنيط مكت1 رقم 

4 القنيطرة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تـم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2022 يناير   25 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 346.

74 P

 STE PHARMACIE JORF

EL MELHA
العرفي  العقد  شروط  حس1 

تم تأسيس   ،2021 نوفمبف   4 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 

وذلك  الوحيد  للشريك  املسؤولية 

حس1 املميزات التالية :

 PHARMACIE JORF  : التسمية 

EL MELHA

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية للشريك الوحيد.

تجزئة املجاعرة   : املقر اال تماعي 
قطاع 5 رقم 971  رف امللحة.

الغرض والغاية : صيدلية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجاري.
 100.000  : الخاص  املال  رأس 

حصة   1000 على  مقسمة  درهم 

لكل  درهم   100 فئة  من  ا تماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الدبابي  الهادي  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم GJ30921 - 1000 حصة.

من  ابتداء   : اال تماعية  السنة 

كل  من  ديسمبف   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

الهادي  عبد  السيد   : املديرية 

الدبابي ملدة غيف محدودة.

االبتدائية  تم   : القانوني  اإليداع 

يناير   26 بتاريخ  بلقصيفي  مشروع 

.2022
رقم السجل التجاري 777.

75 P

DHANE TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : زاوية شارع 

االستقالل وشارع املر�شى، إقامة 

البيفال A، مكت1 رقم 8، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 DHANE TRAV SARL : التسمية

AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : اال تماعي  املقر 

إقامة  املر�شى،  وشارع  االستقالل 

البيفال A، مكت1 رقم 8، القنيطرة.

موضوع الشركة :

أو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 

البناء.
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رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 1000 دحانة  الحا�شي  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسييف 
الحا�شي دحانة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64061 بتاريخ 22 فبفاير 2022.
76 P

HH TD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

R.C : 52495
ملخص محضر الجمع العام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 
لشركة HH TD شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد املنعقد بتاريخ 
18 فبفاير 2020 الكائنة بشارع موالي 
عمارة  الرضوان  إقامة  العزيز  عبد 
تداول  القنيطرة،   6 رقم  مكت1   C
على  باإل ماع  الشركة  مساهمو 

ما يلي:
بيع الحصص :

السيد الشبهي زهيف باع 500 حصة 
للسيد الرحوية عبد هللا.

تغييف مقر الشركة.
مستودع الخش1   : املقر الجديد 

سيدي يحيى الغرب.
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تحديث الفصول 1، 4، 6 و7.

مواضيع مختلفة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
االبتدائية بسيدي سليمان تحت رقم 

.2022/01
77 P

AKAIS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 13 يناير 2022، تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
AKAIS TRANS : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل   : املوضوع اال تماعي 
األشخاص.

املدة : 99 سنة.
: 65 زنقة لبنان مكت1 رقم  املقر 

1 القنيطرة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
الحصص : العساتي محمد 1000 

حصة.
: العساتي محمد كمسيف  التسييف 

للشركة ملدة غيف محدودة.
السجل التجاري رقم : 64055.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تاريخ 
فاتح فبفاير 2022 تحت رقم 64055.
78 P

GHARB LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 2.000.000 درهم

املقر اال تماعي : 86، شارع موالي 
عبد العزيز رقم 61، الشقة رقم 6

القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  تم   ،2022 يناير   2 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 GHARB LOGISTIC  : التسمية 
SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اال تماعي : 86، شارع موالي 
 ،6 الشقة رقم   ،61 عبد العزيز رقم 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

املقاولة في نقل البضائع.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   2.000.000 مبلغ  في  الشركة 
مقسم إلى 20.000 حصة ا تماعية 
بقيمة 100 درهم للواحدة، وموزعة 

على الشركاء كالتالي :
مديوني  أيمن  محمد  السيد 

20.000 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسييف 
مغربية،  الجنسية  مديوني،  أيمن 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G683836
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64081.
79 P

WIN GARD
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 20 يناير 2022، تم 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
WIN GARD : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شركة   : اال تماعي  املوضوع 
لحراسة املباني العامة أو الخاصة.

املدة : 99 سنة.
رقم   29 حي اإلرشاد زنقة   : املقر 

559 الطابق األر�شي القنيطرة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص : املرزوقي شيماء 1000 

حصة.

التسييف : املرزوقي شيماء كمسيفة 

للشركة ملدة غيف محدودة.

السجل التجاري رقم : 64093.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

3 فبفاير 2022 تحت رقم 64093.

80 P

H.K DIAGNOSTAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 47، زنقة عمرو

بن العاص، إقامة إسماعيل

مكت1 رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 H.K DIAGNOSTAG - : التسمية

SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة عمرو   ،47  : املقر اال تماعي 

بن العاص، إقامة إسماعيل، مكت1 
رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة :

االستغالل  تسييف  في  املقاولة 

الزراعي.

االستيفاد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
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السيد حسن كنيبة 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حسن   : التسييف 

كنيبة.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64067 بتاريخ 2 فبفاير 2022.

81 P

STE SOGESTAG

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 47، زنقة عمرو

بن العاص، إقامة إسماعيل

مكت1 رقم 4، القنيطرة

السجل التجاري رقم 63443

تفويت حصص ا تماعية

وتغييف الشكل القانوني

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 ،2022 يناير   12 غيف العادي بتاريخ 

تمت املوافقة باإل ماع على ما يلي :

املصادقة على تفويت 500 حصة 

ا تماعية بقيمة 100 درهم للحصة 

في ملك السيد حسن كنيبة لفائدة 

أصبح  الذي  كنيبة  حسن  السيد 

 1000 مجموعه  بما  وحيد  شريك 

درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 

 SOGESTAG - شركة  في  للحصة 

.SARLAU

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

املسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة بشريك وحيد.

من القانون  و7   6 تغييف الفصول 

األسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

السجل التجاري 63443.

82 P

STE SOKOGEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اال تماعي : 47، زنقة عمرو

بن العاص، إقامة إسماعيل
مكت1 رقم 4، القنيطرة

السجل التجاري رقم 63603
تفويت حصص ا تماعية

وتغييف الشكل القانوني
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 ،2022 يناير   12 غيف العادي بتاريخ 

تمت املوافقة باإل ماع على ما يلي :
املصادقة على تفويت 500 حصة 
ا تماعية بقيمة 100 درهم للحصة 
في ملك السيد سعيد كنيبة لفائدة 
أصبح  الذي  كنيبة  محمد  السيد 
 1000 مجموعه  بما  وحيد  شريك 
درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 
 SOKOGEST - شركة  في  للحصة 

.SARLAU
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
املسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

املحدودة بشريك وحيد.
من القانون  و7   6 تغييف الفصول 

األسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

السجل التجاري 63603.
83 P

KANTA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
املقر اال تماعي : تجزئة البساتين، 

رقم 36، الفوارات، القنيطرة
السجل التجاري رقم 52565

تحويل املقر اال تماعي 
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
لشركة  بالقنيطرة  العادي  الغيف 
تقرر   KANTA TRANS SARL AU 

ما يلي :
املقر  تحويل  على  املصادقة 
العنوان  من  للشركة  اال تماعي 
 ،36 رقم  تجزئة البساتين،   : القديم 

الفوارات، القنيطرة.

إلى العنوان الجديد : شارع موالي 

يوسف، الشقة رقم 4، القنيطرة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19 يناير 

2022 تحت رقم 90062.

85 P

EXPRODEAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز، 
رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.EXPRODEAL SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اال تماعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز، 
رقم 4، القنيطرة.

موضوع الشركة :

التجارة بصفة عامة ؛

تقديم الخدمات ؛

االستيفاد والتصدير ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة،  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيدة مريم زروق 300 حصة ؛

السيد عصام زروق 300 حصة ؛

 400 حضري  اإلله  عبد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة مريم   : التسييف 

زروق، الحاملة للبطاقة الوطنية رقم 

.G731095

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 64073 بتاريخ 2 فبفاير 2022.

86 P

COIN VAGUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ،B4 08 02 املقر اال تماعي : عمارة
رقم 11، طريق مهدية، ضواحي 

القنيطرة، الحدادة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :

.COIN VAGUE SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،B4 08 02 املقر اال تماعي : عمارة
ضواحي  مهدية،  طريق   ،11 رقم 

القنيطرة، الحدادة.

موضوع الشركة :

مستغل مقهى ؛

مستغل مطعم ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة،  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيدة كراوي لبنى 500 حصة ؛

 500 الفتاح  عبد  الباز  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
التسييف : أسند إلى السيدة كراوي 

الحاملة للبطاقة الوطنية رقم  لبنى، 

.AD87572
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 60539 بتاريخ 10 ماي 2022.  

87 P



3057 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

       AGRITOUMI  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : حي الليمون، 
بلوك 10، رقم 12، سيدي سليمان

س.ت : 3155
بمقت�شى محضر القرار االستثنائي 
املتخذ يوم 5 يناير 2022 قرر الشريك 
املسؤولية  ذات  بالشركة  الوحيد 
 AGRITOUMI املحدودة بشريك واحد
والكائن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اال تماعي بسيدي سليمان، حي 

الليمون، بلوك 10 رقم 12، ما يلي :
إلى  للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 
العنوان التالي : شارع الحسن الثاني، 
سيدي   ،6 رقم  الشلحاوي،  تجزئة 

سليمان.
على إثر ما سبق تم تعديل الفصل 
5 من القانون األسا�شي للشركة.       

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان بتاريخ 28 يناير 2022 تحت 

رقم 14/2022. 
عن النسخة والنص

املسيف الشريك الواحد

88 P

PROMOLOK
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي : شارع املقاومة، 
قرب محطة القطار، سيدي سليمان

س.ت : 1893
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمبف   31 االستثنائي املنعقد يوم 
ذات  بالشركة  الشركاء  قرر   ،2021
 PROMOLOK املحدودة  املسؤولية 
والكائن  درهم   100.000 رأسمالها 
سليمان،  بسيدي  اال تماعي  مقرها 
شارع املقاومة، قرب محطة القطار، 

ما يلي :
إلى  للشركة  اال تماعي  املقر  نقل 
يحيى،  والد  قبيلة   : التالي  العنوان 
سيدي   ،446 ص.ب  زهانة  فرقة 

سليمان.

على إثر ما سبق تم تعديل الفصل 
5 من القانون األسا�شي للشركة.       

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي 
سليمان بتاريخ 28 يناير 2022 تحت 

رقم 13/2022. 
عن النسخة والنص

مسيف الشركة

89 P

RAYANE MASPALOMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ،K املقر اال تماعي : رقم 289، بلوك 
الشقة رقم 5، اوالد او يه، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك واحد ذات املواصفات التالية :

 RAYANE  : التسمية 
.MASPALOMAS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 ،K املقر اال تماعي : رقم 289، بلوك 

الشقة رقم 5، اوالد او يه، القنيطرة.
موضوع الشركة : كراء السيارات.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 
ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :
 LOUBNA RAHMANI السيدة 

1000 حصة.
املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  أسند   : التسييف 
الحاملة   ،LOUBNA RAHMANI

.AB619462 للبطاقة الوطنية رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 64043 بتاريخ فاتح فبفاير 2022.
90 P

STE BADYA SERVICES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
السجل التجاري رقم : 54463

تفويت حصص ا تماعية
وتعيين مسيف  ديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
لشركة  بالقنيطرة  العادي  الغيف 
ذات  شركة   BADYA SERVICES

املسؤولية املحدودة، تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت 500 حصة 
ا تماعية بقيمة 100 درهم للحصة 
في ملك السيد رشيد زغلول لفائدة 

السيد محمد صنديد.
من القانون  و7   6 تغييف الفصول 

األسا�شي للشركة.
موزع  الشركة  رأسمال  ليصبح 

كالتالي :
السيد محمد صنديد 500 حصة ؛

السيد صالح الدين براهيمي 500 
حصة.

قبول استقالة السيد رشيد زغلول 
من مهام تسييف الشركة وتعيين السيد 
للبطاقة  الحامل  صنديد،  محمد 
الوطنية رقم G416655 مسيف  ديد 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 14 ديسمبف 

2021 تحت رقم 89394.
91 P

ZAG IMMOBILIER
ش.ذ.م.م ذات شريك واحد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، بتاريخ 2 فبفاير 2022 تم 
 ZAG IMMOBILIER تأسيس شركة

ش.ذ.م.م ذات شريك واحد :
املقر اال تماعي : 59، إقامة موالي 
عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز، 

رقم 4، القنيطرة.
الهدف اال تماعي :
اإلنعاش العقاري ؛

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
عالقة  لها  التي  واملالية  التجارية 
شأنها  من  والتي  الشركة،  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

أسند إلى السيد سعيد   : التسييف 
زاك.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 
اكتتابها  سدد  للواحدة،  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :
السيد زاك سعيد 1000 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ   64127  بالقنيطرة تحت رقم 

7 فبفاير 2022.
92 P

BIO PEARL
ش.ذ.م.م ذات شريك واحد

تحويل املقر اال تماعي للشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم   2022 يناير   17 يوم  بالقنيطرة 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.
املقر  إلى  اال تماعي  املقر  تحويل 
الجديد الكائن بالقنيطرة، شارع محمد 

الخامس، متجر 25، سيتي سانتف.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 2022 فبفاير   7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 90302.
للضبط والنشر

93 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 Société à Responsabilité Limitée à Associé

unique

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05 37 36 02 59

TAWJIHNET
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�شى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
والتي  وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تحمل الخصائص التالية :
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     .TAWJIHNET : التسمية

.SARL A.U : الصيغة  القانونية

الهدف اال تماعي :

تكوين مستمر ؛

منظم املهر انات الفنية ؛

منظم أعمال اإلعالنات.

درهم   50.000 الشركـة:  رأسمال 

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي:

السيد بلغيتي املصطفى 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال   23  : املقر اال تماعي 

 إقامة فلوري 11 مكت1 رقم 4 ميموزة، 

القنيطرة.

املسيف : السيدة  وفاء كريم.

رقم السجل التجاري : 64053.

94 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 Société à Responsabilité Limitée à Associé

unique

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05 37 36 02 59

BATS’TRAV
S.A.R.L AU

تغييفات مختلفة
العام  الجمع  مداوالت  اثر  على 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 6 يناير 2022، 

 BATS’TRAVS قرر مساهموا شركة 

SARL AU التغييفات التالية :

زيادة رأسمال الشركة :

 قرر الجمع العام زيادة رأس املال 

إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

500.000 درهم بزيادة 400.000 درهم.

تغييف القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة في 3 فبفاير 2022 

تحت رقم 90256.

95 P

 CHOROUK AVIATION

MOROCCO
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

واملسجل  بالرباط،   2022 يناير   21

 RE202200035222046 تحت رقم 

تم  بالرباط،   2022 يناير   24 يوم 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الواحد  املساهم  وذات  املحدودة 

والتي تحمل الخصائص التالية :

: شركة شروق للطيفان  التسمية 

 CHOROUK AVIATION املغرب 

.MOROCCO SARL AU

.C.A.M : التسمية املختصرة

الهدف اال تماعي : امتالك وتأ يف 

الطائرات.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

1000 حصة كلها بملك  موزعة على 

املساهم الواحد السيد العتيبة خلف 

احمد خلف.
شارع   21 رقم   : اال تماعي  املقر 

السوي�شي،   ،572 فيال  خلوية،  عين 

الرباط.

خلف  العتيبة  السيد   : التسييف 

السفر  لجواز  الحامل  احمد خلف، 
.R5G378921 رقم

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 من شهر ديسمبف من كل سنة.

 157661  : السجل التجاري رقم 

الرباط.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

7 فبفاير 2022 تحت رقم 121888.

96 P

GSOMC
 SARL AU

شركة محدودة املسؤولية  
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : دوار اوالد سالمة 
الغربية عين عتيق تمارة

تــأسـيس شـركـة
بتاريخ  العرفي  العقد   بمقت�شى 
قوانين  وضع  تم   2022 يناير   17

الشركة ذات املميزات التالية :
.GSOMC SARL AU : التسمية

شركة محدودة  الشكل القانوني: 
املسؤولية ذات شريك واحد.

الغرض اال تماعي بإيجاز :
بيع مواد البناء ؛

مقاولة أشغال العامة والبناء ؛
العمليات  عامة  ميع  بصفة 
الخدمات الصناعية التجارية املالية 
بطريقة  املرتبطة  العقارية  املنقولة 
بالهدف  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 
اال تماعي وبجميع األهداف املشابهة.

املـدة حددت في 99 سنة.
املقر اال تماعي : دوار اوالد سالمة 

الغربية عين عتيق تمارة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
كل واحدة 100 درهم  موزعة كالتالي : 

عمر غربوب  1000 حصة.
تسيف الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد عمر غربوب.
تم  لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
تمارة   االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.135341
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Directs Conseil Maroc
شركة خبفة الحسابات والتدقيق واالستشارة

الدار البيضاء، 353 زاوية شارع محمد الخامس 
وشارع املقاومة، الدار البيضاء، 28 طريق 

الوازيس، زوريخ سنتف بالطو، ب 43، الطابق 
الرابع

AGROLAB
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، زاوية 

شارع ما د البحار وزنقة البفيهمي 

االدري�شي

س.ت الدار البيضاء، رقم 425261

ت.ج رقم 33651294

ت.م للمقاولة رقم 

00219605000078

تفويت حصص تابعة للشركة
تعديالت مختلفة للنظام األسا�شي

إعادة تقنيين النظام األسا�شي على 
 شكل شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك واحد
استقالة شريكين في التسييف

 وتعيين مسيف وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 1   -  I

بالدار البيضاء في 20 ديسمبف 2021، 

تابعة  حصص  تفويت  إنجاز  تم 

لشركة AGROLAB ش.م.م رأسمالها 

100.000 درهم، كما يلي :

 Chakib ALJ السيد شكي1 علج 

في حدود 10 حصص.

وذلك لفائدة :

 LA الفدرالية الوطنية للمطاحن 

 FEDERATION NATIONALE DE

بواسطة  املحدثة   LA MINOTERIE

في  الصادر   1.95.8 رقم   الظهيف 

22 فبفاير 1995 بتنفيذ القانون رقم 

12.94 واملنظمة بواسطة الظهيف رقم 

نوفمبف   15 في  الصادر   1.58.376

كما  املنظم لقانون الجمعية،   1958

مقرها  الكائن  وتتميمه،  تعديله  تم 

بالدار البيضاء، زاوية زنقة أبو ما د 

البحار وزنقة البفيهمي االدري�شي التي 

أصبحت الشريكة الوحيدة للشركة 

املذكورة.

II - حس1 قرار غيف عادي مؤرخ في 

قامت الشريكة   ،2021 ديسمبف   20

الوحيدة بما يلي :

حصص  بتفويت  اإلشهاد   -  1

تابعة للشركة املنجزة.

2 - قرار استمرار الشركة.
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3 - اإلشهاد بتجديد تمثيل غرض 
الشركة

مهامهما  من  استقالة  قبول   -  4
عبد  السيد  التسييف،  في  كشريكين 
 Abdellatif IZEM إيزم  اللطيف 
 Rachid شمشام  رشيد  والسيد 
CHAMCHAM وتعيين بصفة مسيف 

ملدة 24 شهر :
 Youssef بنيس  يوسف  السيد 
املزداد  الجنسية،  مغربي   ،BENNIS
والساكن  بفاس،  أبريل 1974  في 27 
 ،2 الطابق  الفتوح،  تجزئة  بتمارة، 
الوطنية  للبطاقة  الحامل   ،23 رقم 

.G264794 للتعريف رقم
املختبف،  أشغال  أن  قرار   -  5
تفسيفها ونشرها هي تحت املسؤولية 
قسم  عن  للمسؤول  الحصرية 

املراقبة والتحليل.
قرار اعتماد النظام األسا�شي   -  6
محدودة  شركة  شكل  على  الجديد 
دون  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 
إحداث شخص معنوي  ديد الذي 

يعتبف كل القرارات املتخذة.       
بكتابة  اإليداع  إنجاز  تم   -  III
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في 17 يناير 2022 تحت رقم 

 .808525
عن مو ز وبيان

اإلدارة املسيفة : يوسف بنيس

98 P

 INDUSTRIE 
 DE CONSTRUCTION

 D’APPAREIL THERMIQUE
INTERNATIONALE

ICAT International باختصار
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 8.000.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، 
املنطقة الصناعية، زنقة ه، تجزئة 

رقم 102، عين السبع
س.ت الدار البيضاء، رقم 36143

ت.ج رقم 01900303
ت.م للمقاولة رقم 

001524984000089

تعيين شركة في التسييف
وتحديد صالحيات شريكين في التسييف

قام   ،2022 يناير   17 بتاريخ   -  I
الجمع العام غيف العادي بما يلي :

في  شريكة  بصفة  تعيين  قرار 
التسييف :

 Najia عكيلي  نا ية  السيدة 
AGUILI، مغربية، مزداد في 22 يونيو 
والساكنة  الحا 1  باقدار   1954 
بالدار البيضاء، 52 مكرر، زنقة القا�شي 
لبطاقة  والحاملة  املعاريف،  إياس، 

.D25912 التعريف الوطنية رقم
التعيين،  لهذا  تبعا  أنه  ومعاينة 
سيتم تسييف الشركة من اآلن فصاعدا 

من قبل شريكين في التسييف، أي :
السيدة نا ية عكيلي ؛

سحياوي  فؤاد  محمد  والسيد 
.Mohamed Fouad SAHIAOUI

في  الشريكين  صالحيات  أن  قرار 
التسييف، في العالقات بين الشريكين، 

لها انحراف مختلف حس1 الحالة.
نا ية  السيدة  مهارة  صالحيات 
عكيلي والسيد محمد فؤاد سحياوي، 
اللذان يمكنهما التصرف معا أو على 

انفراد.
صالحيات املهارة الوحيدة للسيد 

محمد فؤاد سحياوي.       
II - تم إنجاز اإليداع بكتابة الضبط 
في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

26 يناير 2022 تحت رقم 810099. 
عن مو ز وبيان

اإلدارة املسيفة : محمد فؤاد سحياوي

99 P

Directs Conseil Maroc

شركة خبفة الحسابات والتدقيق واالستشارة

مقر الشركة : الدار البيضاء، 28 طريق 

الوازيس، زوريخ سنتف بالطو، ب 43، الطابق 

الرابع

OULMAALEM
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 10.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، إقامة 
كاليس، زاوية شارع لالياقوت وزنقة 
العرعار، عمارة 9، الطابق الرابع، 

الشقة 17

إعالن بتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 1   -  I 

 ،2021 يوليو   29 في  بالدار البيضاء 

لشركة  األسا�شي  النظام  إنجاز  تم 

مميزاتها  املسؤولية  محدودة 

األساسية كالتالي :

.OULMAALEM : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
لالياقوت  شارع  زاوية  كالي،  إقامة 

الطابق   ،9 عمارة  العرعار،  وزنقة 

الرابع، الشقة 17.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

غرض  يهدف   : الشركة  غرض 

الشركة إلى :

تصدير،  استيفاد،  بيع،  شراء، 

وغسل  األشكال،  وإنتاج  ميع 

السيارات في املنزل ؛

صيانة وإصالح السيارات ؛

وعلى العموم، كل عملية تجارية، 

منقولة أو عقارية مرتبطة  صناعية، 

مباشرة،  غيف  أو  مباشرة  بكيفية 

العمليات  بإحداى  أو  زئيا،   كليا 

أو بأخرى املذكورة أعاله لتسهيل أو 

تيسيف أو تنمية نشاط الشركة، وكذا 

كل مساهمة مباشرة أو غيف مباشرة 

مقاوالت  في  كانت،  شكل  أي  على 

متابعة ألغراض مماثلة أو مقرونة بها.
رأسمال  يقدر   : الشركة  رأسمال 

مجزأ  درهم   10.000 ب  الشركة 

من  للشركة  تابعة  حصة   100 إلى 

مكتتبة  درهم لكل حصة،   100 فئة 

عند  القيمة  ومدفوعة  بكاملها، 

االكتتاب ومخصصة للشركاء بنسبة 

تقدماتهم، أي :

سفيان أوملعلم، مغربي الجنسية، 

بالحي   1990 ديسمبف   11 في  مزداد 

البيضاء،  بالدار  والساكن  الحسني، 

الشقة  س،  عمارة   ،10 جح  أملاز 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،32 رقم 

 5000   BK365372 رقم  الوطنية 

درهم ؛

الجنسية،  مغربي  أوملعلم،  أمين 
بالدار   1997 سبتمبف   26 في  مزداد 
والساكن باملحمدية،  أنفا،  البيضاء، 
الراشدية 2 رقم 133، الحامل لبطاقة 
 T274524 رقم  الوطنية  التعريف 

5000 درهم ؛
أي مجموع 10.000 درهم.

تبتدئ   : للشركة  املالية  السنة 
السنة املالية للشركة من فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبف.
اإلدارة : يتم تسييف اإلدارة من قبل :

الجنسية،  مغربي  أوملعلم،  أمين 
بالدار   1997 سبتمبف   26 في  مزداد 
والساكن باملحمدية،  أنفا،  البيضاء، 
الراشدية 2 رقم 133، الحامل لبطاقة 

.T274524 التعريف الوطنية رقم
قرر القانون األسا�شي  في األصل، 
مسيفين شريكين، أي السيدين أمين 
أوملعلم وسفيان أوملعلم ولكن على إثر 
فإن املسيف  معاينة وضعية تعارض، 
املذكور هو الوحيد الذ يقوم بالتسييف 

ملدة غيف محدودة.
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
في 21 سبتمبف 2021  بالدار البيضاء 

تحت رقم 793320. 
بالسجل  الشركة  تقييد  تم   -  III
 التجاري بالدار البيضاء في 21 سبتمبف 
 2021 تحت رقم 516453 من السجل 

التحليلي.
عن مو ز وبيان

اإلدارة املسيفة : سفيان أوملعلم )يليه توقيع(

100 P

Directs Conseil Maroc

شركة خبفة الحسابات والتدقيق واالستشارة

مقر الشركة : الدار البيضاء، 28 طريق 

الوازيس، زوريخ سنتف بالطو، ب 43، الطابق 

الرابع

BOOMERANG INVEST
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد 

رأسمالها : 50.000 درهم
مقر الشركة : الدار البيضاء، إقامة 
كاليس، زاوية شارع لالياقوت وزنقة 
العرعار، عمارة 9، الطابق الرابع، 

الشقة 17
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إعالن بتأسيس
I - بمو 1 عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء في 12 يوليو 2021، تم إنجاز 
محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 
املسؤولية ذات شريك واحد مميزاتها 

األساسية كالتالي :
 BOOMERANG  : التسمية 

.INVEST
البيضاء،  الدار   : الشركة  مقر 
لالياقوت  شارع  زاوية  كالي،  إقامة 
الطابق   ،9 عمارة  العرعار،  وزنقة 

الرابع، الشقة 17.
غرض  يهدف   : الشركة  غرض 

الشركة إلى :
املنتجات  وتسويق  توزيع 
النفطية ومشتقاتها وكذا استيفادها 

وتصديرها ؛
وكذا  املزلقة  واملادة  الوقود  نقل 
 ميع السلع املشتقة في  ميع أنحاء 

املغرب ؛
إدارة واستغالل وتشييد محطات 
 خدمات  ميع األنشطة بدون تمييز : 
الغسيل  املزلقة،  املادة  الوقود، 
والتشحيم، مقهى املؤسسة ومطعم، 
ميكانيكية  وخدمة  كبيف  عام  ومتجر 

وصيانة ؛
املساهمة املباشرة أو غيف املباشرة 
املقاوالت  في  كانت  شكل  أي  على 
مقرونة  أو  مماثلة  ألغراض  املتابعة 

بها ؛
وعلى العموم، كل عملية تجارية، 
منقولة  غيف  أو  منقولة  صناعية 
غيف  أو  مباشرة  بكيفية  مرتبطة 
بإحداى  أو  زئيا،  كليا  مباشرة، 
أعاله  املذكورة  بأخرى  أو  العمليات 
نشاط  تنمية  أو  تيسيف  أو  لتسهيل 
وكذا كل مساهمة مباشرة  الشركة، 
أو غيف مباشرة على أي شكل كانت، 
في مقاوالت متابعة ألغراض مماثلة أو 

مقرونة بها.
درهم   50.000  : رأسمال الشركة 
حصة تابعة للشركة   500 إلى  مجزأ 
من فئة 100 درهم لكل حصة، مكونة 
مخصصة  نقدية،  بتقدمات  كليا 

بكاملها للشريك الوحيد :

هللا  عبد   : الوحيد  الشريك 

العماري، مغربي الجنسية، مزداد في 

تزنيت،  بتفراوت،   1971 يونيو   10

شارع  البيضاء،  بالدار  والساكن 

رياض  إقامة   ،390 رقم  بوركون 

3 الشقة 11،  أنفا، عمارة ج الطابق 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BJ118380 رقم

يج1   : الشركة  حصص  نقل 

معاينة كل تفويت حصص الشركة 

بعقد عرفي أو توثيقي.

من يوم  ابتداء  سنة   99   : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.

اإلدارة املسيفة : تم تعيين عبد هللا 

مزداد  الجنسية،  مغربي  العماري، 

تزنيت  بتفراوت،   1971 يونيو   10 في 

شارع  البيضاء،  بالدار  والساكن 

بوركون رقم 390، إقامة رياض أنفا، 

 ،11 الشقة   ،3 الطابق  ج،  عمارة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

مسيفا للشركة ملدة   BJ118380 رقم 

غيف محدودة.

تبتدئ   : للشركة  املالية  السنة 

السنة املالية للشركة من فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبف.

الخسائر  إنقاص  بعد   : الربح 

السابقة واملبالغ املدر ة في االحتياطي 

األسا�شي  والنظام  للقانون  تطبيقا 

يخصص  الربحي،  التفحيل  وإضافة 

الربح الصافي للشريك الوحيد ما لم 

يقرر الشريك املذكور تخصيص آخر.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

في 21 سبتمبف 2021  بالدار البيضاء 

تحت رقم 793292. 

بالسجل  الشركة  تقييد  تم   -  III

 التجاري بالدار البيضاء في 21 سبتمبف 

 2021 تحت رقم 516435 من السجل 

التحليلي.
عن مو ز وبيان

اإلدارة املسيفة : عبد هللا العماري

101 P

Directs Conseil Maroc

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 19.700 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، 353 زاوية شارع 

محمد الخامس وشارع املقاومة

 SOLUTIONS

 INFORMATIQUES 

 DE L’EDITION ET DE LA

DISTRIBUTION

»SIED« باختصار

SARL

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، زنقة 

 ون بوان، رقم 4

س.ت الدار البيضاء رقم 48573

ت.ج رقم 1085001

ت.م للمقاولة رقم 

000205026000088

تفويت حصص تابعة للشركة
تعديالت النظام األسا�شي

أثبت   ،2021 ماي   27 بتاريخ   -  I

الجمع العام غيف العادي هبة الحصص 

التابعة للشركة الحاصلة بين :

مغربية  ملوكي،  لطيفة  السيدة 

الجنسية، مزدادة في 27 يونيو 1948 

البيضاء،  بالدار  الساكنة  بفاس، 

كاليفورنيا،   ،135 رقم  مكة  طريق 

الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

B398028، واهبة ؛

مغربية  بوغال1،  سارا  والسيدة 

الجنسية، مزدادة في 29 سبتمبف 1988 

بالدار البيضاء، الساكنة بها طريق مكة 

رقم 135، كاليفونيا، الحاملة لبطاقة 

 ،BK343544 رقم  الوطنية  التعريف 

موهوب لها.

 6 البندين  تعديل  تم  بالتالي، 

»تقدمات« و7 »رأسمال الشركة« من 

النظام األسا�شي.

II - تم إنجاز اإليداع بكتابة الضبط 

في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

24 نوفمبف 2021 تحت رقم 801548. 
عن مو ز وبيان

اإلدارة املسيفة : بوشرى بوغال1

102 P

Directs Conseil Maroc

شركة محدودة املسؤولية ذات شريك واحد

رأسمالها : 10.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، 353 زاوية شارع 

محمد الخامس وشارع املقاومة

 SOLUTIONS

 INFORMATIQUES 

 DE L’EDITION ET DE LA

DISTRIBUTION
SIED باختصار

SARL

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، زنقة 

 ون بوان، رقم 4

س.ت الدار البيضاء رقم 48573

ت.ج رقم 1085001

ت.م للمقاولة رقم 

000205026000088

استقالة مسيف
تعيين مسيف أو عدة مسيفين

 عوضا عنه
قام   ،2021 أبريل   27 بتاريخ   -  I

الجمع العام غيف العادي بما يلي :

حمودة  السيد  استقالة  قبول 

بوغال1 من مهامه كمسيف ؛

تعيين عوضا عن املسيف املستقيل :

بصفة  بوغال1  بوشرى  السيدة 

غيف  ملدة  وذلك  شريكة،  مسيفة 

محدودة.

II - تم إنجاز اإليداع بكتابة الضبط 

في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

17 نوفمبف 2021 تحت رقم 800753. 
عن مو ز وبيان

املسيفة : بوشرى بوغال1

103 P
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Directs Conseil Maroc

شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك واحد

رأسمالها : 10.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، 353 

زاوية شارع محمد الخامس وشارع املقاومة

 STE D’EDITION ET
DIFFUSION MADARISS

SARL
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقر الشركة : الدار البيضاء، زنقة 
فيفدي، رقم 15

س.ت الدار البيضاء رقم 33701
ت.ج رقم 01600204
ت.م للمقاولة رقم 

000083786000012
استقالة مسيف

تعيين مسيف أو عدة مسيفين
 عوضا عنه

قام   ،2021 أبريل   28 بتاريخ   -  I
الجمع العام غيف العادي بما يلي :

حمودة  السيد  استقالة  قبول 
بوغال1 من مهامه كمسيف ؛

معاينة أنه تبعا لهذه االستقالة، 
اآلن  من  الشركة  تسييف  سيتم 
فصاعدا من قبل املسيفة الباقية، أي 
وذلك ملدة  السيدة بوشرى بوغال1  

غيف محدودة.
II - تم إنجاز اإليداع بكتابة الضبط 
في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 
17 نوفمبف 2021 تحت رقم 800754. 

عن مو ز وبيان

املسيفة : بوشرى بوغال1

104 P

BINAE WA TACHIYIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 520.000 درهم
مقرها اال تماعي: رقم 40، شاطئ 
 اي فيل، تجزئة خالص، شارع 

خالد بن الواليد، تمارة
مؤرخ  عرفي،  عقد  بمقت�شى   -  I
تبفع   ،2022 يناير   10 يوم  بالرباط، 
 1820 ب  دينية  رضوان  السيد 
حصة يملكها في رأس مال شركة بناء 
عبد  السيد  ابنه  لفائدة  وتشييد، 

الرزاق دينية.

آخر،  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  II

قرر الجمع العام االستثنائي في نفس 

على  املوافقة  املكان  وبنفس   التاريخ 

ما يلي : 

التبفع املذكور أعاله ؛

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

من العنوان املذكور أعاله إلى الرباط، 
زنقة محمد امللخ، رقم 12، شقة 1 ؛

دينية  الرزاق  عبد  السيد  تعيين 

كمسيف الى  ان1 رضوان دينية ؛      

األسا�شي  النظام  مواد  تعديل 

املعنية بهذه التغييفات ؛

االسا�شي  القانون  على  املوافقة 

املعدل.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  III
التجاري  بالسجل  الضبط  كتابة 

باملحكمة التجارية بالرباط، يوم فاتح 
فبفاير 2022، تحت  رقم 657. 

للخالصة والبيان

105 P

 EQUIPEMENT

 ELECTRIQUE MECANIQUE

HYDRAULIQUE
S.A.R.L. AU 

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد 
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : الرباط  - أكدال 
زنقة واد زيز رقم 54 شقة 2

مؤرخ  عرفي،  عقد  بمقت�شى   -  I

قرر   ،2022 يناير   10 يوم  بالرباط، 

الجمع العام االستثنائي املوافقة على 

ما يلي : 

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 

من العنوان املذكور أعاله إلى الرباط، 
زنقة محمد امللخ، رقم 12، شقة 1 ؛ 

املعدات  وبيع  شراء  إضافة 

وأدوات  الكمبيوتر  وأ هزة  املكتبية 

املجوهرات وكذلك تشييد املباني إلى 

أنشطة الشركة ؛

األسا�شي  النظام  مواد  تعديل 

املعنية بهذه التغييفات ؛

االسا�شي  القانون  على  املوافقة 
املعدل.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
الضبط بالسجل التجاري باملحكمة 
فبفاير  فاتح  يوم  بالرباط،  التجارية 

2022، تحت   رقم 667. 
للخالصة والبيان

106 P

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES  50000 MEKNES MAROC

TRACOSERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

 وعنوان مقرها اال تماعي :  15 زنقة 
تلمسان إقامة غيتة - 50000 

مكناس املغرب
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
42533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في فاتح نونبف 2021 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TRACOSERVICE الوحيد  الشريك 
 100.000 مبلغ رأسمالها   SARL AU
 15 اال تماعي  درهم وعنوان مقرها 
 50000  - زنقة تلمسان إقامة غيته 
مكناس املغرب نتيجة ل : صعوبة في 

تحقيق نشاط الشركة.
زنقة   15 التصفية ب  وحدد مقر 
تلمسان إقامة غيته - 50000 مكناس 
املغرب وعين السيد)ة( هشام مشكوري 
وعنوانه)ا( باريس 92400 باريس فرنسا 

كمصفي)ة( للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 15 زنقة تلمسان 

إقامة غيتة مكناس.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمكناس بتاريخ 20 يناير 2022 

تحت رقم 27.
107 P

شركة بديعة استثمار
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 90.000.000 درهم
قرار بتعيين املسيف املشارك الجديد 
مع االحتفاظ باملسيفين املشاركين 

السابقين وتخويل الصالحيات
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
بسال املؤرخ في 23 نوفمبف 2021 قرر 
للشركة  االستثنائي  العام  الجمع 
محدودة  شركة  استثمار«  »بديعة 
 90.000.000 رأسمالها  املسؤولية، 
الحي  مقرها اال تماعي بسال،  درهم، 
املكت1   80 رقم  الصناعي املطارات، 
اتخاذ  تم  سال  العيايدة،   ،2 رقم 
لنظام  وفقا  الذكر  اآلتية  القرارات 

األسا�شي وذلك كما يلي :
يقرر الجمع العام االستثنائي   -  1
شركة  استثمار«  »بديعة  لشركة 
السيد  تعيين  املسؤولية  محدودة 
مشارك  مسيف  السنتي�شي  مال 
املسيفين  على  اإلبقاء  مع   ديد 
من  كل  للعلم  القدماء  املشاركين 
وقاسو  عمر،  السنتي�شي   : السادة 
كمسيفين  زكريا  وقاسو  محمد، 

متشاركين لفتفة غيف محدودة.
صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم 
القرينات  ألحد  املزدوج  بالتوقيع 
وقاسوا  أو  مال(  )عمر  السنتي�شي 

)محمد أو زكرياء(.
2 - صالحيات اإل راءات القانونية.
رقم السجل التجاري 7549 سال.       
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

 .38255
للخالصة والبيان

108 P

 STE SOUG HANY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تفويت الحصص 

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املؤرخ في 28 يونيو 2021، 
قرر مساهمو الشركة ذات املسؤولية 

 .SOUG HANY SARL املحدودة
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يملكها  التي  حصة   361 تفويت 

رأسمال  في  الربي1  مولود  السيد 

الشركة لصالح السيد العيا�شي بويا .

يملكها  التي  حصة   361 تفويت 

رأسمال  في  الكتي  محمد  السيد 

الشركة لصالح السيد العيا�شي بويا.

تملكها  التي  حصة   166 تفويت 

رأسمال  في  بنعدي  مالك  السيدة 

الشركة لصالح السيد بوشتى بويا .

تملكها  التي  حصة   112 تفويت 

رأسمال  في  بنعدي  حليمة  السيدة 

الشركة لصالح السيد بوشتى بويا.

مولود  السيد  املسيف  إستقالة 

الربي1 كمسيف للشركة .

تسمية املسيف السيد بوشتى بويا 

غيف  ملدة  للشركة  الوحيد  كمسيف 

محدودة.

والخامس  السابع  البند  تعديل 

للشركة  القانون األسا�شي  عشر من 

تبعا لذلك.

تم اإليداع القانوني بمكت1 الضبط 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

11 نوفمبف 2021 تحت الرقم 88976.
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Cabinet Youness de Comptabilité

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78 GSM : 0661 25 96 46

STE ROZON TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOM AU AVENUE

 MOULAY ABDELAZIZ RCE

SANAWBAR BUR N°4 KENITRA

RC : 57613

حصص  بيع  عقود  بمقت�شى 

عام  ومحضر  مع  ا تماعية 

استثنائي للشركة بتاريخ 20 ديسمبف 

بتاريخ  بالقنيطرة  واملسجلة   2021 

3 يناير 2022 قرر ما يلي :

 EL BOUCHTY السيد  باع 

حصة في شركة   500  MOUHSINE

ش.ذ.م.م   STE ROZON TRANS

 RHIOUANE السيد  لفائدة 

 SIBARI السيد  وباع   BOUNAIM

ABDELKEBIR 500 حصة في شركة 

ش.ذ.م.م   STE ROZON TRANS

.HRIFA ZAKARIA لفائدة السيد

التالية  التغييفات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�شي للشركة :

 دول رقم 6 و7 : املوارد ورأسمال

ورد للشركة مبلغ وقدره 100.000 

قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

ا تماعية بقيمة 100 درهم للحصة 

موزعة كالتالي :

 RHIOUANE BOUNAIM السيد

حصة   500 تمثل  درهم   50.000

ا تماعية ؛

 HRIFA ZAKARIA 50.000 السيد

درهم تمثل 500 حصة ا تماعية ؛

 1000 درهم   100.000 مجموع 

حصة ا تماعية.

وتسمية  تعيين  تقرر  كما 

بطاقته   HRIFA ZAKARIA السيد 

للشركة  الوحيد  مسيف   GB188793

 EL BOUCHTY السيد  واستقالة 

.MOUHSINE

من  اال تماعي  املقر  تغييف  تقرر 

شارع محمد الديوري ومحمد عبدو 

املكت1   2 الطابق  كاميليا،   اقامة 

إلى شارع موالي  القنيطرة   ،24 رقم 

إقامة الصنوبر،مكت1  عبد العزيز، 

رقم 4، القنيطرة.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2022 بالقنيطرة بتاريخ فاتح فبفاير 

تحت رقم 2022/90222. 
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Cabinet Youness de Comptabilité
CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 0537 90 29 78 GSM : 0661 25 96 46

STE KHARCHAFY TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR MGHITEN
 SOUAOUKA BAHHARA

OULAD AYAD SOUK EL ARBAA
RC : 27427

حصص  بيع  عقد  بمقت�شى 
ا تماعية ومحضر  مع عام استثنائي 
 2022 يناير   13 بتاريخ  للشركة 
واملسجلة بتاريخ 17 يناير 2022 قرر 

ما يلي :
بيع حصص ا تماعية.

باع السيد الخرشفي عبد الرزاق 
 KHARCHAFY 500 حصة في شركة
درهم  TRANS ش.ذ.م.م بقيمة 100 

للحصة لفائدة السيد بلحاج عادل.
التالية  التغييفات  تمت  وعليه 

بالقانون األسا�شي للشركة :
 دول رقم 6 و7 : املوارد ورأسمال

ورد للشركة مبلغ وقدره 100.000 
قسمة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
ا تماعية بقيمة 100 درهم للحصة 

موزعة كالتالي :
 100.000 عادل  ابلحاج  السيد 
درهم تمثل 1000 حصة ا تماعية ؛

 1000 درهم   100.000 مجموع 
حصة ا تماعية.

القانوني  الشكل  تغييف  تم  كما 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك واحد.
السيد  وتسمية  تعيين  وتقرر 
 GB189175 بطاقته  عادل،  بلحاج 
السيد  واستقالة  للشركة  مسيف 

الخرشفي عبد الرزاق.
بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 
لسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
األربعاء الغرب بتاريخ 24 يناير 2022 

تحت رقم 2022/12. 
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 GENERAL FIRM OF
MOROCCO

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة 
 ماعية ومجلس رقابة

رأسمالها اال تماعي 1.000.000 
درهم

مقرها اال تماعي: زاوية شارع موالي 
يوسف وزنقة مو�شى بن نصيف 

الدارالبيضاء املغرب
 السجل التجاري بالدارالبيضاء 

رقم 116.755
تعيين أعضاء  دد بمجلس الرقابة 
 تعيين رئيس ونائ1 رئيس مجلس 

الرقابة -  تعيين رئيس مجلس اإلدارة 
الجماعية - تعيين مراق1 الحسابات

بمقـتضـى محضر الجمعية العامة 
 General Firm of لشركة  العادية 
 ،2021 أكتوبر   4 بتاريخ   Morocco

تـقــــــرر ما يلــــي :
معاينة انتهاء مدة انتداب أعضاء 
األعضاء  وتعيين  الرقابة  مجلس 

الجدد اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :
السـيـدة صـوفيا الصـفـريــوي؛

السيد عبد السالم الصفريــوي؛
السيد محـــمــــد لـــفـــطــيــر؛
السيد هــشـــام كــــريــطــــــة.

تعييــن السيدة صوفيا الصفريوي 
رئيســـة ملجلــس الرقــابـــة؛

السالم  عبد  السيد  تعيين 
مجلس  لرئيس  نائبـا  الصفريوي 

الرقابة ؛
معاينة انتهاء مدة انتداب أعــضاء 
وتعييـــن  الجماعيـــة  اإلدارة  مجلس 

األعضاء الجـــدد اآلتيـــة أسمـــاؤهــم؛
السيد سعــد الصفريــوي؛

السيد مـــــــنـيــر وردي.
الصفريوي  سعد  السيد  تعيين 

رئيسا ملجلس اإلدارة الجماعية؛
 Deloitte Audit مكتــ1  تعيين 

مـــراقــبـــــا للحســابــات. 
تـــم اإليـــداع القانوني بكتابــة ضبـــط 
بالدارالبيضاء  التجــاريــة  املحكمــة 
تحت رقم   2021 ديسمبف   21 بتاريــخ 

.805189
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 MEDITERRANEA-SAIDIA
GESTION

شركة مساهمة
رأسمالها اال تماعي 300.000 درهم
مقرها اال تماعي : محطة مالينيف 
السعيدية، صندوق البفيد 122، 

السعيدية، املغرب
السجل التجاري ببفكان رقم 2271
تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 

الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 
الحسابات

الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 
إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 
 Mediterranea-Saidia« شـــركــــة 
أكتوبر   4 بتاريخ  املنعـقـد   »Gestion

2021، تـقــــــرر ما يلــــي :
انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 
متصرفين و تعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :
السـيـد ســعــد الصـفـريــوي ؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي ؛
السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.

الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 
رئيســـا مديرا عامــا ؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 
مراقبا للحســابــات.

بمصلحة  القانوني  اإليـــداع  تـــم 
السجل التجاري باملحكمــة االبتدائيــة 
يناير 2022 تحت  ببفكــــان بتاريــخ 10 

رقم 38/2022.
113 P

 SOCIETE DE GESTION
 URBAINE DE LA STATION
 BALNEAIRE TOURISTIQUE

SAIDIA
شركة مساهمة

رأسمالها اال تماعي 300.000 درهم
مقرها اال تماعي : محطة مالينيف 
السعيدية، صندوق البفيد 122، 

السعيدية، املغرب
السجل التجاري ببفكان رقم 1497
تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 

الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 
الحسابات

الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 

إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 

 Societe De Gestion شـــركــــة 

 Urbaine De La Station Balneaire

املنعـقـد بتاريخ   Touristique Saidia

4 أكتوبر 2021، تـقـــرر ما يلــــي :

انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 

متصرفين و تعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :

السـيـد ســعــد الصـفـريــوي؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي؛

السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.
الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 

رئيســـا مديرا عامــا؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 

مراقبا للحســابــات. 

بمصلحة  القانوني  اإليـــداع  تـــم 

السجل التجاري باملحكمــة االبتدائيــة 

يناير 2022 تحت  ببفكــــان بتاريــخ 10 
رقم 34/2022.
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 SOCIETE D’AMENAGEMENT

 ET DE VALORISATION

SMIR ET LAGUNA SMIR
) S.A.V.S.L.S  اختصارا(

شركة مساهمة
رأسمالها اال تماعي 3.000.000 

درهم

مقرها اال تماعي : زنقة اإلمام 

أصيلي، زاوية اليوسفية، عمارة 

التكافل، الرقم 15 طنجة املغرب

السجل التجاري بطنجة رقم 

35.001

تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 
الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 

الحسابات
الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 

إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 

 Societe d’Amenagement شـــركــــة 

 et de Valorisation Smir et Laguna

Smir املنعـقـد بتاريخ 4 أكتوبر 2022، 

تـقــــــرر ما يلــــي :

انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 
متصرفين وتعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :
السـيـد ســعــد الصـفـريــوي؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي؛
السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.

الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 
رئيســـا مديرا عامــا؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 
مراقبا للحســابــات.

تـــم اإليـــداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريــخ  بطنجة  التجارية  املحكمــة 

6 يناير 2022 تحت رقم 249690.
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SAIDIA IMMOBILIERE
شركة مساهمة

رأسمالها اال تماعي 300.000 درهم
مقرها اال تماعي : محطة مالينيف 
السعيدية، صندوق البفيد 122، 

السعيدية، املغرب
السجل التجاري ببفكان رقم 1109
تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 

الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 
الحسابات

الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 
إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 
 SAIDIA IMMOBILIERE شـــركــــة 
املنعـقـد بتاريخ 4 أكتوبر 2021، تـقـــرر 

ما يلــي :
انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 
متصرفين وتعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :
السـيـد ســعــد الصـفـريــوي ؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي ؛
السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.

الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 
رئيســـا مديرا عامــا ؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 
مراقبا للحســابــات. 

بمصلحة  القانوني  اإليـــداع  تـــم 
السجل التجاري باملحكمــة االبتدائيــة 
يناير 2022 تحت  ببفكــــان بتاريــخ 10 

رقم 35/2022.
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CONFIAS HOME MAROC
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها اال تماعي 3.000.000 
درهـم

مقرها اال تماعي : محطة مالينيف 
السعيدية، صندوق البفيد 122، 

السعيدية، املغرب
السجل التجاري ببفكان رقم 1089
تعيين مسيف  ديد –تعيين مراق1 

الحسابات
الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 
إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 
 CONFIAS HOME MAROC شـــركــــة
املنعـقـد بتاريخ 4 أكتوبر 2021، تـقـــرر 

ما يلــي :
معاينة انتهاء مدة انتداب املسيفين 
الصـفـريــوي  ســعــد  السـيـد  وتعيين 

مسيفا  ديدا ملدة غيف محددة؛
 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 

مراقبا للحســابــات. 
حذف الفصل 43 »تعيين مسيفين 
أوليين« من النظام األسا�شي للشركة.
بمصلحة  القانوني  اإليـــداع  تـــم 
السجل التجاري باملحكمــة االبتدائيــة 
يناير 2022 تحت  ببفكــــان بتاريــخ 10 

رقم 36/2022.
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 LES TERRASSES DU SOLEIL
شركة مساهمة

رأسمالها اال تماعي 600.000 درهم
مقرها اال تماعي : زاوية شارع موالي 

يوسف و زنقة مو�شى ابن نصيف 
الدارالبيضاء 

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 
176.745

تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 
الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 

الحسابات
الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 
إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 
 LES TERRASSES DU شـــركــــة 
أكتوبر   4 بتاريخ  املنعـقـد   SOLEIL

2021، تـقـــرر ما يلــي :
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انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 

متصرفين وتعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :

السـيـد ســعــد الصـفـريــوي ؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي؛

السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي .

الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 

رئيســـا مديرا عامــا ؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 

مراقبا للحســابــات. 

تـــم اإليـــداع القانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمــة 

رقم  تحت   2021 د نبف   21 بتاريــخ 

.805190
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RESIDENCES DU SOLEIL
شركة مساهمة

رأسمالها اال تماعي 300.000 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع موالي 

يوسف و زنقة مو�شى ابن نصيف 

الدارالبيضاء 

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

143.941

تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 
الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 

الحسابات
الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 

إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 

 RESIDENCES DU SOLEIL شـــركــــة 

املنعـقـد بتاريخ 4 أكتوبر 2021، تـقـــرر 

ما يلــي :

انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 

متصرفين وتعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :

السـيـد ســعــد الصـفـريــوي ؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي ؛

السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.

الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 

رئيســـا مديرا عامــا ؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 

مراقبا للحســابــات. 

تـــم اإليـــداع القانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمــة 

رقم  تحت   2021 د نبف   21 بتاريــخ 

.805188
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 SOCIETE D’AMENAGEMENT

DE SAIDIA

 شركة مساهمة

رأسمالها اال تماعي : 240.000 درهم

مقرها اال تماعي : محطة مالينيف 

السعيدية، صندوق البفيد 122، 

السعيدية، املغرب

السجل التجاري ببفكان رقم 1049

تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 

الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 

الحسابات

الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 

العــــامة العــادية و مجلـــس إدارة شـــركــــة 

 SOCIETE D’AMENAGEMENT

DE SAIDIA املنعـقـد بتاريخ 4 أكتوبر 

2021، تـقـــرر ما يلــي :

انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 

متصرفين و تعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :

السـيـد ســعــد الصـفـريــوي ؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي ؛

السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.

الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 

رئيســـا مديرا عامــا ؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 

مراقبا للحســابــات. 

بمصلحة  القانوني  اإليـــداع  تـــم 

السجل التجاري باملحكمــة االبتدائيــة 

يناير 2022 تحت  ببفكــــان بتاريــخ 10 

رقم 37/2022.
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 URBATLAS
شركة مساهمة

رأسمالها اال تماعي 11.300.000 

درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع موالي 

يوسف و زنقة مو�شى ابن نصيف 

الدارالبيضاء 

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

103.691

تعيين متصرفين  ـــدد – تعيين 
الرئيس املدير العام – تعيين مراق1 

الحسابات
الجمعيـــة  محـــضـــر  بمقـتضــــى 

إدارة  ومجلـــس  العــادية  العــــامة 

بتاريخ  املنعـقـد   URBATLAS شـــركــــة 

4 أكتوبر 2021، تـقـــرر ما يلــي :

انتداب  مدة  انتهاء  معاينة 

متصرفين و تعيين املتصرفين الجدد 

اآلتـيـــة أسمـــاؤهـــم :

السـيـد ســعــد الصـفـريــوي؛

السيدة صـوفيا الصـفـريــوي؛

السـيـد مـــنــيـــــــــر وردي.
الصفريوي  ســعــد  السيـد  تعييــن 

رئيســـا مديرا عامــا ؛

 Deloitte Audit مكتــ1  تعييــن 

مراقبا للحســابــات. 

تـــم اإليـــداع القانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمــة 

رقم  تحت   2021 د نبف   21 بتاريــخ 

.805187
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ديوان األستاذ محمد أمين محبوب

موثق بالدار البيضاء

31  شارع عين تو طات, الطابق 3، رقم 14 

رسين الدار البيضاء. 

05.22.31.29.82

ENTREPRISE  LAHJOUJI
SARL A.U  

شركة ذات مسؤولية محدودة.
رأسمالها 12.000.000 درهم.

املقراال تماعي : زاوية شارع فيشتالي 

الغول فال فلوري سكن كونسويلو 

ب الطابق األول رقم 3 الدار البيضاء

بتاريخ  موثق،  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   2022 24 يناير 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 »ENTREPRISE  LAHJOUJI«  SARL

. A.U
الهدف : -أعمال البناء.
أعمال تطوير متنوعة.

وكافة  والتصدير  االستيفاد  تجارة 
العمليات التجارية.

شارع  زاوية   : املقراال تماعي 
سكن  فلوري  فال  الغول  فيشتالي 
 3 رقم  األول  الطابق  ب  كونسويلو 

الدار البيضاء.
املدة : محددة في 99 سنة.

الرأسمال اال تماعي    12.000.000 
حصة   120000 إلى  مقسمة  درهم 
درهم    100 الى  منقسمة  ا تماعية 

للحصة الواحدة موزعة كالتالي
امين  محمد  سيدي  السيد 

لحجوجي 120.000 حصة.
املجموع : 120.000  حصة.

التسييف : معهود إلى السيد سيدي 
محمد امين لحجوجي.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 
ماعدا  د نبف،   31 إلى  يناير  فاتح 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
عدد  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

.811576
للبيان واالطالع

االستاد محمد أمين محبوب
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ECHAIBI PRODUCTION
SARL AU 

غيف  العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
قرر   01/01/2022 ليوم  العادي 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي :
تغيف مقر الشركة من 6 زنقة ضاية 
إلى  الرباط  اكدال   4 الطابق  عوا 
عرصة سال  468. الطابق األول طريق 

املهدية سال.
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زيادة نشاط التحضيف لالمتحانات 

والدعم املدر�شي واللغات إلى الهدف 

اال تماعي للشركة.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت عدد 121632 

في 26/01/2022.
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 GRILLADE ADIL

BENJELLOUN
 SARL

رأسمالها 3.000.000 درهم

هبة حصـص 
تحييـن القانـون األساسـي

بمقت�شى عقد توثيقي مؤرخ   -  1

وه1   2021 نوفمبف   17 في  بتمارة 

اآلنسة  لبنتيه  حراق  عادل  السيد 

حراق  دينا  واآلنسة  حراق  ندى 

مناصفة بينهما  ميع حق الرقبة ل 

في شركة      يملكها  التي  حصة   9.900

  GRILLADE ADIL BENJELLOUN«

.»SARL

2 - بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 
01 ديسمبف 2021 تم تعديل القانون 

األسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 ديسمبف   14 بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 120643. 
    للخالصة والبيان
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األستـاذة إلهـام تـوزانــي ادريســي

موثقة بتمارة

OUMLIL HOTEL
S.A

رأسمالها 8.390.000 درهم

املصادقة والتجديد 
هبة أسهم
بيـع أسهم 

مداوالت  محضر  بمقت�شى   -  1

بتاريخ  املنعقد  اإلدارة  مجلس 

30 مارس 2021 :

واليات  تجديد  على  املصادقة 

عمار   فنيد  السيد  املتصرفين 

نور  والسيد  عمار  والسيدة  ميلة 

الدين عمار.

املصادقة على قرار تعيين السيد 

 ملجلس إدارة شركة 
ً
فنيد عمار رئيسا

.OUMLIL HOTEL SA

العام  الجمع  محضر   -  2

يونيو   30 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

: 2021

 NOR F TAJ« تجديد والية شركة

 OUMLIL« لشركة  كمتصرف   SA

.HOTEL SA

تجديد تفويض توكيل السيد علي 

 Fondé de( مفوض  كممثل  الهاني 

.(pouvoirs

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  3

فنيد  السيد  وه1   2022 25 يناير 

 3959 عمار للسيد نور الدين عمار 

 OUMLIL« سهم التي يملكها في شركة

.»HOTEL SA

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  4

فنيد  السيد  وه1   2022 25 يناير 

سهم   01 عمار للسيد يوسف عمار 

 OUMLIL شركة  في  يملكها  التي 

 .HOTEL S.A

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  5

فنيد  السيد  وه1   2022 25 يناير 

سهم   01 ادريس عمار  للسيد  عمار 

 OUMLIL شركة  في  يملكها  التي 

.HOTEL S.A

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  6

 NOR« 25 يناير 2022 باعت شركة

للسيد نور الدين عمار   »F TAJ SA

شركة  في  تملكها  التي  أسهم   10

.»OUMLIL HOTEL SA«

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  فبفاير 2022   7 بالرباط بتاريخ 

رقم 121872. 
للخالصة والبيان

األستاذة إلهام توزاني إدري�شي
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STE FAOUZI API BUSINESS
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع  تم  قد  سال،   2022 11 يناير 
تحمل  لشركة  األسا�شي  القانون 

الخصائص التالية :
 STE FAOUZI API  : التسمية 

.BUSINESS SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.
تربية   -  1  : اال تماعي  الهدف 

النحل.
2 - اإلنتاج العسل والتجارة.

3 - اإلدارة واالستغالل الزراعي.
درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :
السيد منيف فوزي : 1000 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
أوالد  بقرية   : اال تماعي  املقر 
زنقة  البفكة  حي   4 قطاع  مو�شى 
األندلس شارع األبطال رقم 36 سال.

التسييف : السيد منيف فوزي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2022 يناير   27 بتاريخ  بسال 

رقم 35371.
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 STE SAHRAWI PLATRE
PROJETEE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة مع 
مساهم واحد

مقرها اال تماعي : 48 الشقة 1 شارع 
فال أولد عميف أكدال الرباط

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
18 يناير 2022 بالرباط، تم تأسيس 

شركة تحمل الخصائص التالية :

 STE SAHRAWI  : التسمية 
PLATRE PROJETEE ش.م.م م.و.

أو  أعمال   : اال تماعي  الهدف 
)مقاول(،  باص،  إنشاءات متنوعة 

تا ر.
درهم   100.000  : املال  رأس 
حصة ا تماعية   1000 مقسمة إلى 
موزعة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

كالتالي :
بقيمة  ا تماعية  حصة   1000
100 درهم للحصة بحوزة السيد عبد 

السالم ايت كروم.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجاري.
 1 الشقة   48  : اال تماعي  املقر 

شارع فال أولد عميف أكدال الرباط.
عبد  السيد  تعيين   : التسييف 
غيف  ملدة  مسيف  كروم  ايت  السالم 

محدودة.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم 792 بتاريخ 7 فبفاير 2022.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157665
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NEWTECHLAB
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  I
تم   2022 يناير   19 بتاريخ  بالرباط 
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات التالية :
.NEWTECHLAB : اإلسم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

هندسة   : اال تماعي  املوضوع 
وتكنولو يا  واإللكتفونيات  الكهرباء 

املعلومات والروبوتات.
الحاسوبية  املنتجات  تصنيع 

واإللكتفونية والبصرية.
إصالح وتركي1 اآلالت واملعدات.

وأنشطة  واالستشارات  البفمجة 
تكنولو يا املعلومات األخرى.
البحث العلمي والتطوير.
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واالختبار  القياس  أ هزة  صنع 
واملالحة. صناعة الساعات.

والعلمية  املتخصصة  األنشطة 
والتقنية األخرى.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التقييد في السجل التجاري.

فرنسا  شارع   45 عمارة   : املقر 
شقة 8 أكدال الرباط.

الرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة الواحدة .
: السيدة رحاب بوستى  الحصص 

50 حصة.
 50  : اعشوش  سامية  السيدة 

حصة.
بوستى  رحاب  السيدة   : التسييف 
تم  اعشوش،  سامية  والسيدة 
تعيينهما كمسيفين للشركة لفتفة غيف 

محددة.
السجل التجاري رقم : 157505.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة.

تم اإليداع للشركة باملحكمة   -  II
التجارية بالرباط.
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
 IBNOU EL KHATIB

الهاتف : 0535280535
Comptable_zaroili@hotmail.fr

A2AYOUB 
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي :  شقة رقم 03 
عمارة نعيم شارع الحسن الثاني تازة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ   
القانون  وضع  تم   14/01/2022
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 
الخصائص  الوحيد  الشريك  ذات 

التالية :
 »STE A2AYOUB«  : التسمية 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

الهدف :  منعش عقاري.

تأ يف املالع1 الرياضية.
استيفاد - تصدير مواد البناء.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في 100.000  درهم.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداء من تاريخ تأسيسها.

حفص  أبو  أيوب  عن   : التسييف 
كل  تخويله  مع  للشركة  مسيف 
الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

نعيم  عمارة   : اال تماعي  املقر 
فوق  الطابق  الثاني  الحسن  شارع 

األر�شي، تازة.
اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم  بتازة  االبتدائية  للمحكمة 

03/02/2022 تحت عدد 58.
إمضاء : أيوب أبو حفص
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 STE A.B.M.T.T
S.A.R.L A.U

شركــة »ا.ب.م.ت.ت«
املقر اال تماعي : ملكية اطلس 
تجزئة اطلس النخيل عمالة 

سيدي يوسف بن علي
 بلدية النخيل تجزئة رقم 40 

مراكش
I - بمو 1 الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 13/12/2021  صادق 

على التعديالت التالية : 
شركة  ’’ا.ب.م.ت.ت’’  شركة  حل 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
بول  ماري  بنوا  السيد  تعيين 
للجنسية  الحامل  برينو  دومارس 

الفرنسية كمصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان 
اطلس  تجزئة  اطلس  ملكية   : التالي 
النخيل عمالة سيدي يوسف بن علي 
بلدية النخيل تجزئة رقم 40 مراكش.                                                    
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 
تحت  وذلك   27/12/2021 بتاريخ 

رقم 131217.
130 P

 SOCIETE AACH LIL

 MOUKAWALAT WA AL

 MACHARII
شركة »عاش للمقاوالت واملشاريع«
الرأسمال اإل تماعي :  100.000  

درهم

املقر اال تماعي : رقم -15 الطابق 3 

اقامة خالد – شارع الطابق 4 د م د  

)طريق تاركة( - مراكش

العام  الجمع   بمو 1   -  I

الشركة   بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 27/10/2021 صادقت شركة 

على ما  »عاش للمقاوالت واملشاريع« 

يلي : 

)االسم  التجارية  العالمة  اعتماد 

: تصادق الجمع العام غيف  التجاري( 

العادي على اعتماد العالمة التجارية 

)االسم التجاري( املشار إليها فيما يلي 

باسم » Layali Elnoor« »ليالي النور«  

املؤس�شي  للغرض  وفًقا  للتشغيل 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط  للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   01/02/2022 بتاريخ 
رقم 132426.

131 P

BOBEMA
 S.A.R.L  AU 

شركــة »بوبما« ش.م.م. ش.و

 الرأسمال اإل تماعي : 10.000 درهم

املقر اإل تماعي : اقامة باب دكالة 

بلوك د1 الطابق الثالث الشقة رقم 

8 شارع موالي عبد هللا  مراكش

السجل التجاري رقم 06528753 

العام  الجمع  بمو 1   -  I

الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ  20/12/2021 صادقت شركة 

تعديل  على  ش.م.م.ش.و  ’’بوبما’’ 
مستوى  على  اال تماعي  النشاط 

خالل  من  املهنية  الضريبة  شهادة 

اعتماد األنشطة التالية فقط : مدير 

املمتلكات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط للمحكمة التجارية بمراكش 

تحت  وذلك   01/02/2022 بتاريخ 

رقم 132425.

132 P

 STE ATELIER DE

 MENUISERIE ET

DECORATION

SARL AU

املقر اال تماعي : طريق سيدي 

بوخلخال - سيدي عالل البحراوي

تيفلت

 تأسيس شركة ذات املسؤولية
املحدودة ذات شريك واحد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

13 يناير 2022، تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس   

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 ATELIER DE  : التسمية 

.MENUISERIE ET DECORATION

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

تصميم   : اال تماعي  الهدف 

 - النجارة  أعمال  وتنفيذ  ميع 

 - األشغال املختلفة أو أشغال البناء 

التنظيف.

 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

سيدي  طريق   : اال تماعي  املقر 

بوخلخال - سيدي عالل البحراوي.

التسييف : السيد محمد الرينكة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

رقم  تحت   2022 فبفاير   4 بتاريخ 

.1157

133 P
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ALTIUS ADVISORY
S.A

شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها اال تماعي 300.000 درهم

املقر اال تماعي : شارع دو ليدو 

 - J إقامة حدائق أنفا - العمارة -

الشقة 2 - الدار البيضاء

س.ت. : 513121 الدار البيضاء

قرار الزيادة في الرأسمال اال تماعي
1 - بمقت�شى محضر الجمع العام 

 ،2022 يناير   7 بتاريخ  االستثنائي 

»ألتيوس أدفازوري« ش.م.  مساهمو 

قرروا ما يلي :
اال تماعي  الرأسمال  زيادة 

من  لنقله  درهم   2.200.000 بمبلغ 

 2.500.000 إلى  درهم   300.000

سهم   22.000 بإصدار  وذلك  درهم 

للواحد  درهم   100 فئة  من   ديد 

تحرر نقدا أو مقابل الديون الجارية 

واملستحقة.
قانون  من   »7« الفصل  تغييف 

»الرأسمال  ب  املتعلق  الشركة 

اال تماعي«.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بالدار  التجارية  املحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 28 يناير 2022 تحت 

الرقم 810442.
للخالصة والبيان

مجلس اإلدارة

134 P

MÜRON D’OR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة لشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  1
القانون  وضع  تم   ،2022 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

مميزاتها  وحيد،  لشريك  محدودة 

كالتالي :

التسمية : ميفون دور.

الهدف : تهدف الشركة أساسا :

و ميع  واملعجنات  الخبز  صناعة 

منتجات املخبوزات.

تجهيز الدقيق واملنتجات الغدائية 
ومشتقاتها.

العمليات  عامة،  ميع  وبصفة 
التجارية، الصناعية، املالية، املنقولة 
مباشرة  ترتبط  قد  التي   والعقارية 
باألشياء  مباشرة  غيف  بصفة  أو 
املذكورة أعاله، أو األشياء املشابهة أو 
املرتبطة بها بمقدورها املساعدة على 

التنمية بجميع أشكالها.
املدينة  إقامة   : اال تماعي  املقر 
املنورة - محج العلويين - العمارة 23 

املحل رقم 2 - حد السوالم.
من تقييد  سنة ابتداء   99  : املدة 

الشركة بالسجل التجاري.
حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
ا تماعية بقيمة 100 درهم للواحدة 
للشريكة  وأسندت  كاملة  سددت 
مغرب،  إيمان  السيدة  الوحيدة 
زنقة   ،41 البيضاء،  بالدار  الساكنة 

إبن فارس - املعاريف.
الشركة،  تسييف  سيتم   : التسييف 
ملدة غيف محدودة، من طرف السيدة 

إيمان مغرب.
السجل  في  الشركة  تسجيل   -  2
الجهوي  املركز  لدى  تم  التجاري 
عمالة برشيد، 25 يناير 2022 تحت 

الرقم 16151.
للخالصة والبيان

املسيفة الوحيدة
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OGBA - BATIMENT
SARL

رأسمالها 90.000 درهم
RC : 87025

تغييف مقر الشركة وتفويت حصص
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
 2021 أكتوبر   29 بتاريخ  املنعقد 
 OGBA -« شركة  شريك  قرر 
قرار قبول   BATIMENT« SARL AU
درهم  تفويت 900 حصة بثمن 100 
للحصة الواحدة التي كانت في ملكية 
السيد الحسناوي عبد الرحمان إلى 
900 حصة   : السيد سعيد املغزاوي 

)90.000 درهم(.

دوار  من  اال تماعي  املقر  تحويل 
بالطابق  شقة   48 رقم  لواللدة 
إلى عمارة  تمارة  الخيف  األر�شي مرس 
4 شقة 18 مجموعة B1 تمسنا تمارة 
الرحمان  عبد  الحسناوي  استقالة 
 AD37123 املغزاوي  سعيد  وتعيين 

مسيف وحيد.
تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 
ديسمبف   16 التجارية بالرباط بتاريخ 

.D120765 2021 تحت رقم
136 P

ALIM DISTRANS
SARL

 18 بتاريخ   بمقت�شى عقد عرفي 
تم تأسيس شركة ذات   2022 يناير 
تحمل  والتي  املحدودة   املسؤولية 

الخصائص التالية :
.Alim Distrans : التسمية
.SARL : الصفة القانونية 

التغذية   : اال تماعي  الهدف 
العامة.

2 - مقاول في النظافة
 3 - االستيفاد والتصدير.

رأسمال الشركـة : 100.000 درهم  
فئة   من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة  موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
                    : الغازي  السالم  عبد  السيد   -

340 حصة.
  330  : الغازي  رشيد  السيد   -

حصة.
 330  : الغازي  وفاء  السيدة   -

الحصة. 
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
:  عمارة 58 شقة  املقر اإل تماعي 

ا3 شارع واد سبو اكدال الرباط.
املسيف السيد عبد السالم الغازي.

التجاري   بالسجل  التقييد  رقم 
.157657
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BROTHERS 48
 SARL

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�شى 

7 يناير 2022 تم تأسيس شركة ذات 

تحمل  والتي  املحدودة   املسؤولية 

الخصائص التالية :

BROTHERS 48 : التسمية

    SARL : الصفة القانونية 

الهدف اال تماعي: -1مطعم.

2 - احداث املعارض.

3 - تا ر.
رأسمال الشركـة : 100.000 درهم  

فئة   من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة  موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :

 500  : فوزي  مصطفى  السيد   -

حصة.
  500   : حمادي  زهيف   السيد    -

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

:  عمارة 58 شقة  املقر اإل تماعي 

ا3 شارع واد سبو اكدال الرباط.

: السيد مصطفى فوزي  املسيفان 

والسيد زهيف حمادي.
التجاري   بالسجل  التقييد  رقم 

.157643
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 SABI CONSTRUCTION ET

AMENAGEMENT
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة   2022 يناير   18  

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

 SABI CONSTRUCTION : التسمية

.ET AMENAGEMENT

.SARL : الصفة القانونية 
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الهدف اال تماعي:
 1 - مقاول اعمال مختلفة والبناء.

 2 - التجارة.
 3 - تا ر في مواد البناء.

رأسمال الشركـة : 100.000 درهم  
فئة   من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة  موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
- السيد تبالي عمر : 800 حصة.

- السيد تبالي محمد : 200  حصة. 
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
:  عمارة 58 شقة  املقر اإل تماعي 

ا3 شارع واد سبو اكدال الرباط.
املسيف : السيد تبالي عمر.                    
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157645
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تسيير حر ألصل تجاري
السجل التجاري رقم 62672

بمقت�شى عقد توثيقي حرر بمكت1 
األستاذ سعيد هاللي، موثق بالرباط، 
قبل السيد   ،2021 يونيو   17 بتاريخ 
بالرباط،  الساكن  لشيخ،  او  عبد 
تاشفين،  بن  يوسف  زنقة  حسان، 
الحامل لبطاقة   ،3 39، شقة  عمارة 
 ،A110063 رقم  الوطنية  التعريف 
لفائدة السيد حسن برعوش، تا ر، 
تجزئة سعيد حجي،  الساكن بسال، 
شقة   ،2 ج  عمارة  البستان،  إقامة 
التعريف  لبطاقة  الحامل   ،12 رقم 

.A706043 الوطنية رقم
التجاري،  لألصل  الحر  التسييف 
التدخين،  مواد  بيع  في  املختص 
ساحة   ،02 بالرباط،  املتوا د 
العلويين، واملسجل بالسجل التجاري 
باملحكمة التجارية للرباط تحت رقم 

.62672
التوقيع : األستاذ سعيد هياللي
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ائتمانية أسفار كونساي

شقة رقم 4  نان النهضة 1 الرباط

الهاتف النقال:37 43 74 0662 الهاتف 

60/97/72/0537

MCCM
 SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد 

تأسيس  تم  بمقت�شى عقد عرفي 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد :

 MCCM  SARL : اللق1 اال تماعي

.AU

السالم  عبد  السيد   -  : الشركاء 

: A131815 الجباري ب.و.ط

300 سهم.

السالم  عبد  السيد   -  : املسيف 

الجباري.
رأس املال : 30.000 درهم )ثالثون 

ألف درهم(.

النشاط : االستشارات اإلدارية.

عوا،  زنقة ضاية   ،14  : العنوان 

الطابق الثاني رقم 6 اكدال- الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم  03/02/2022 

التجاري  السجل   ،1819 رقم  تحت 

رقم 157583  .
للبيــــــــــــان

142 P

Ste FOOD VEGETAL
 SARL.AU

تأسيس شركة
 FOOD : االسم القانوني للشركة

 .VEGETAL

يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الرباط  في  مسجل   04/01/2022

بتاريخ 18/01/2022 قد تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد :

 الهدف اال تماعي.

- مطعم.

- ممون حفالت.

- غرفة شاي.
رأس مال الشركة 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

السيد املرابط عبد الكريم : 1000  

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
زنقة   8 30 شقة  : عمارة  العنوان 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

عبد  املرابط  السيد   : املسيف 

الكريم.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 121901 

بتاريخ 07/01/2022
رقم السجل التجاري 157671.

142Pمكرر

STE REFINED
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

19 يناير 2022 قد تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

شركة ريفيند ش.م.م   : التسمية 

بشريك وحيد.

الصفة القانونية : ش.م.م بشريك 

وحيد.

وكالة   : اال تماعي  الهدف 

للتواصل.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

1000 درهم.

 : اكرم الرباب   : الشريك الوحيد 

100 حصة.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

بشارع القاهرة،   : املقر اال تماعي 

مكات1 سليم الطابق األر�شي مكت1 
رقم 1 تطوان.

الحامل  الرباب  اكرم   : التسييف 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بشارع محمد   : والساكن   .L572615

 2 ط   7 رقم  النجمة  زنقة  الخراز 

تطوان.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

شركة  بواسطة  بتطوان  االبتدائية 

كونطا املضيق السجل التجاري رقم 

30901 بتاريخ 2 فبفاير 2022.
مقتطف للنشر واإلشهار

143 P

BENCHMARK BUILDERS
SARL AU

»بنشمارك بويلدرس«

بارك بالزا الطابق األول الشقة د 2 

رقم 3 املحمدية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشركة وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملحمدية في تاريخ 6 يناير 2022 تم 

إنشاء القانون االسا�شي لشركة ذات 

وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي :

التسمية : »بنشمارك بويلدرس«

األعمال  مختلف  في   مقاول 

أو البنايات.

شركة الهندسة املدنية.

مقاول أعمال الصيانة الصناعية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد   : الشركة  رأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.

للسيد منيف زمزاوي : 1000 حصة.

السيد  تم تعيين   : إدارة الشركة 

منيف زمزاوي كمسيف وحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  فبفاير 2022   2 باملحمدية يوم 

رقم 232.

144 P
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STE DISCOVERING TIME
SARL 

حل الشركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 ديسمبف   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE DISCOVERING TIME SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اال تماعي : 178 شارع الحسن 

الثاني تطوان، نتيجة لتفا�شي الشركاء 

على الفسخ املسبق.

 178 ب  التصفية  مقر  وحدد 

وعين  تطوان  الثاني  الحسن  شارع 

تجزئة  وعنوانه  ربيع  بوكريع  السيد 

كمصفي   24 السواني حي األزهر رقم 

للشركة.

وعند االقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية ال حدود مفروضة 

لهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 478.
مقتطف للنشر واالشهار

145 P

STE INIMIA
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

يناير 2022 قد تم تأسيس شركة   3

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

انيميا ش.م.م.  شركة   : التسمية 

بشريك وحيد.

ش.م.م.   : القانونية  الصفة 

بشريك وحيد.

بيع العقاقيف   : الهدف اال تماعي 

واألدوات الصناعية.

مختلف أشغال البناء.

تجارة العامة.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

1000 درهم.

اسماعيل   : الوحيد  الشريك 
الوهابي 100 حصة.
املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
: بشارع عقبة بن  املقر اال تماعي 
 7 شقة رقم   2 الطابق   44 نافع رقم 

تطوان.
الوهابي  اسماعيل   : التسييف 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بشارع  والساكن   L596681 رقم 

عقبة بن نافع رقم 44 تطوان.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
شركة  بواسطة  بتطوان  االبتدائية 
كونطا املضيق السجل التجاري رقم 

30855 بتاريخ 31 يناير 2022.
مقتطف للنشر واالشهار

146 P

SOCIETE PRIMESENSE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد   ،2022 يناير   13 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
 SOCIETE  : التسمية 

.PRIMESENSE SARL AU
أعمال   : اال تماعي  الهدف 

مختلفة.
حلول ومنتجات االمن السيبفاني.

 1.000.000  : الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة إلى 10.000 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.
فرحاتي ادريس : 10.000 حصة.

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

السجل التجاري.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   8 شقة   30 عمارة   : املقر 

موالي احمد الوكيلي حسن الرباط.
املسيف : فرحاتي ادريس.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.157689

147 P

فيب لونج
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
يناير 2022 قد تم تأسيس شركة   4
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :
التسمية : في1 لونج.

الصفة القانونية : ش.م.م.
إدارة  مقاول   : اال تماعي  الهدف 
في  التجارة  التجارية،  العمليات 

السجائر الكهربائية وسوائلها.
استيفاد وتصدير.

درهم   100.000  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.
 333  : شيماء  حيمي   : الشريك 

حصة.
اإلدري�شي مختار : 334 حصة.

بوالخبزات محمد : 333 حصة.
املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   ،52  : اال تماعي  املقر 
الوفاق 3 رقم 2 حي ابن رشد، تمارة.

مختار  اإلدري�شي   : التسييف 
وبوالخبزات محمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   2 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 7351.
مقتطف للنشر واالشهار

148 P

 MENA PROPRIETE
IMMOBILIERE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد
يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : الرقم 4، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 7، 

أكدال، الرباط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ومسجل في فاتح   2021 سبتمبف   24
شركة  تأسيس  تم   ،2021 أكتوبر 

تحمل الخصاص التالية :

 MENA PROPRIETE  : التسمية 

.IMMOBILIERE

في  مقاول   : اال تماعي  الهدف 

البناء.

تجزيء األرا�شي.

املختلفة األشغال  في   مقاول 

أو البناء.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديسمبف من كل سنة ماعدا   31 إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 ديسمبف.

زنقة   ،4 الرقم   : اال تماعي  املقر 

واد زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 

7، أكدال، الرباط.

السيد الحمري مروان   : التسييف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

في  كمسيف وحيد   PH806099  : رقم 

الشركة ملدة غيف محدودة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤخذ %5 لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 فبفاير   2 بتاريخ 

.121769

.RC N° : 157527
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STE SIYAZ
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالناضور بتاريخ 20 يناير 2022، تم 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

املميزات املبينة فيما يلي :
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.STE SIYAZ : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

إعداد   : هي  الشركة  من  الغاية 

وتسويق املواد املطهرة.

شارع األبطال عمارة   ،15  : املقر 
رقم 4 أكدال الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 100.000  : رأس املال اال تماعي 

من  حصة   1000 ل  مقسمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

لفائدة السيد يزمي محمد.

تسيف الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد يزمي محمد.

فاتح  مابين   : الجماعية  السنة 

سنة  كل  من  ديسمبف  متم  إلى  يناير 

ماعدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم 7 فبفاير 2022 

تحت رقم 121866.

150 P

SAGAPAP
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

20 يناير 2022 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.SAGAPAP SARL AU : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية

الورق  تا ر   : اال تماعي  الهدف 

والكرتون األسا�شي أو املشكل، تا ر.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :

 1000  : النيش  يونس  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 1 شقة   ،48  : اال تماعي  املقر 

شارع فال ولد عميف اكدال الرباط.

املسيف : السيد يونس النيش.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157635
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KLH
SARL AU

الرأسمال :  30.000 درهم

إقامة أطلنتيك عمارة ن كورنيش 

الرباط

حل الشركة
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

شركة  بمقر   2022 يناير   3 املنعقد 

KLH SARL AU تقرر حل الشركة

 Mme. للشركة  مصفي  تعيين 

LATIFA KORFI

إقامة   : التصفية  مكان  تحديد 

آطلنتيك عمارة ن كونيش الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 فبفاير   7 بالرباط  التجارية 

تحت رقم 121812.

152 P

SEJELMASA LUBRIFIANT
سجلماسة ليبغيفيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد    بمقت�شى 

تم تأسيس شركة   ،2022 يناير   19

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد خصائصها كالتالي :

  SEJELMASA«  : التسمية 

»سجلماسة   »LUBRIFIANT

ليبغيفيون«

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

تشحيم  زيوت  موزع   : الهدف 

السيارات .

حي  تجزئة   94  : اال تماعي  املقر 

النهضة العيايدة سال.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

 1000 عبد املهي1 يدان   : السيد 

حصة

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسييف 

املهي1 يدان الحامل لبطاقة الوطنية 

ملدة  للشركة  مسيف   UC39645 رقم 

غيف محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

تحت   2022 فبفاير   3 بتاريخ  بسال 

رقم35391.

153 P

K.G.R. SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تمت   ،2022 فبفاير   7  : بالرباط يوم 

لشركة  التأسي�شي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية : 

 »K.G.R. SERVICES« : التسمية

اإللكتفونية،  التجارة   : الهدف 

استيفاد و تصدير.

ابن  شارع   59  : اال تماعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 اكدال الرباط.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

حدد رأسمال الشركة  الرأسمال: 

في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد تسييف الشركة السيد 

.Mr. KANON GUY ROLAND

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبف.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  بالسجل  الشركة 

بتاريخ  بالرباط،  التجارية  للمحكمة 

2022/02/07،تحت رقم 121889.

154 P

KOUTOUBIA ELEVAGE
SARL

شركة مساهمة
رأسمالها 33.100.000 درهم

املقر اال تماعي : زنقة ابن خلدون 
املحمدية

السجل التجاري رقم 29.515
تحويل املقر اال تماعي

غيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
 ،2016 نوفمبف   26 بتاريخ  العادي 
الشركة  في  الشركاء  السادة  قرر 
 KOUTOUBIA ELEVAGE املسماة 
اال تماعي  املقر  تحويل  ش.م.م. 
املنطقة  من  ببفشيد  سابقا  املحدث 
و   135 تجزئة  الساحل  الصناعية 
136 احمد السوالم مقاطعة برشيد 
إلى املحمدية، زنقة ابن خلدون امللك 

املسمى عائشة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
ببفشيد، يوم 12 أكتوبر 2021 تحت 
االبتدائية  وباملحكمة   1252 رقم 
 2021 ديسمبف   22 باملحمدية بتاريخ 

تحت رقم 2682.
الشركة مقيدة بالسجل التجاري 

باملحمدية تحت رقم 29.515.
من أ ل اإليجاز والبيان

155 P

CASA VIANDE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 62.500.000 درهم
املقر اال تماعي : 51، زنقة 

بروكسيل، إقامة كنزة، الطابق 
الثاني، شقة 3، الدار البيضاء، 
السجل التجاري رقم 139.203
الزيادة في الرأسمال اال تماعي

للشركاء  العادي  العام غيف  الجمع 
للشركة   ،2021 ديسمبف   20 بتاريخ 
املسماة CASA VIANDE ش.م.م. قرر :
بمبلغ  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
من  لرفعه  درهم   17.000.000 قدره 
 62.500.000 درهم إلى   45.500.000
ل  إصدار  طريق  عن  وذلك  درهم، 
170.000 حصة  ديدة من فئة 100 

درهم للواحدة.
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في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز  إثبات 
والذي حدد حاليا  الرأسمال املذكور، 
في 62.500.000 مقسمة إلى 625.000 
درهم   100 حصة ا تماعية من فئة 

للواحدة محررة بالكامل.
وعليه تم تعديل الفصل 6 و 7 من 

النظام األسا�شي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء يوم 25 يناير 2022 تحت رقم 

.809727
من أ ل اإليجاز والبيان

156 P

WWW. EURODEFIS.COM
EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

FORTIMO
SARL

 السجل التجاري : تحت
رقم 438141

بمو 1 الجمع العام الغيف عادي 
شركاء  قرر   2022 يناير   4 بتاريخ 
املسجل   FORTIMO SARL شركة 
بالسجل التجاري تحت رقم 438141
تحويل  على  واملوافقة  اإلقرار 
لصالح شركة  الشركاء   ميع أسهم 
 USINAGE DE COMPOSANTS

.HORLOGERS UCH SARL
 SARL تغييف الشكل القانوني من 

.SARL AU إلى
النظام  في  املقابلة  التعديالت 

األسا�شي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

2 يناير 2022 تحت رقم 810804.
157 P

 SOCIETE SOUNDOUSSE 
 SERVICE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
 AU CAPITAL DE 10 000,00

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : HAY

CALABONITA  AL-HOCEIM

التصفية املسبقة للشركة 
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

 SOCIETE SOUNDOUSSE : لشركة

SERVICE SARL AU وبتاريخ 10 يناير 

2022 قرر القرارات التالية :

التصفية املسبقة للشركة بتاريخ 

10 يناير 2022.

محمد  الحاجي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   7 يوم  بالحسيمة  االبتدائية 

2022  تحت رقم 31. 

158 P

 ALAFAQ SCIENTIFIC  شركة

PROSPECTS CENTRE
 SARL AU

ش.ذ.م.م.ذ.م.و

مرك1 الشروق الطابق الثاني الشقة 

4 الحي االداري خريبكة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

31 يناير 2022 بخريبكة تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية : 

 ALAFAQ SCIENTIFIC : التسمية

 .PROSPECTS CENTRE SARLAU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

مرك1 الشروق   : املقر اال تماعي 

الطابق الثاني الشقة 4 الحي االداري 

خريبكة.

الرأس مال : 100.000 درهم موزع 

على 1000 حصة قيمة الحصة 100 

درهم.

توزيع رأس املال : السيدة الزهراوي 

ر اء 1000 حصة.

الهدف اال تماعي :

- دروس الدعم

ر اء  الزهراوي  السيدة  التسييف 

ملدة غيف محدودة.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في 31 ديسمبف باستثناء 

السنة األولى التي تبدأ بعد التسجيل 

في السجل التجاري.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

االبتدائية بخريبكة تحت رقم 7483 

بتاريخ 4 فبفاير 2022.
مو ز و بيان   

159 P

ELSA DISTRIBUTION
SARL AU

يوم  استثنائي  لقرار   تبعا 

للشريك الوحيد   2021 ديسمبف   31

 ELSA DISTRIBUTION لشركة  

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 

 174 رقم  بلفا�شي  تجزئة  اال تماعي 

تم  قد  السراغنة،  قلعة  العطاوية 

حل الشركة من طرف املسيف السيد 

حميد الحمداوي وذلك منذ اليوم.

القانوني  اإليداع  تم  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلعة السراغنة 

رقم  تحت   2022 فبفاير   3 يوم 

.48/2022

رقم السجل التجاري : 3619.

160 P

SERGEST
SARL

بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 

فبفاير   2 بتاريخ   5701 الرسمية رقم 

2022

بدال من :

تسييف  مهمة  أسندت   : التسييف 

الشركة للسيد محمد بولعالم

مهمة  أسندت   : التسييف   : يقرأ 

رشيد  للسيد  الشركة  تسييف 

تويجرات.

)الباقي بدون تغييف(.

161 P

A&H FISHING
تأسيس

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 4 فبفاير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2022

املميزات التالية :
.A&H FISHING : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو خار ه :
 ميع األنشطة املتعلقة بالصيد 

والبحر.
محطة الخدمات   : املقر الرئي�شي 
 ،3 رقم  املر�شى  طريق  الواد  فم 

العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
السيد  ملك  في  للواحدة   100 فئة 

هشام أهل حماد.
السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدارة 

هشام أهل حماد.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2022 فبفاير   4 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   322/2022

.40193
162 P

STE POLYFARM DAKHLA
SARL AU
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 5 يناير 2022 تم إنشاء شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :
 POLYFARM  : التسمية 

.DAKHLA
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
وتربية  املائية  األحياء  تربية 
البحرية  األعشاب  وتربية  األسماك 
وتربية  الدقيقة  الطحال1  وتربية 
القشريات واملحار وتربية  ميع انواع 

األسماك.
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 ،408 الرقم   : اال تماعي  املقر 
 2 الشقة  الوالء  عمارة سمية شارع 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.
أحمد  السيد   : املال  رأس  توزيع 

اناس أمين : 400 حصة.
تم تعيين السيد أحمد   : التسييف 
اناس أمين كمسيف للشركة ملدة غيف 

محددة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ الذه1  بواد   االبتدائية 

 4 فبفاير 2022 تحت رقم 205/2022 
وبالسجل التجاري تحت رقم 20627.
163 P

STE AMINE HOLDING RBT
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم إنشاء شركة ذات   2022 يناير   5
بالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 AMINE HOLDING  : التسمية 

.RBT
الشرطة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
السلبي  لالستثمار  قابضة  شركة 
املباشرة  غيف  أو  املباشرة  واملساهمة 
في أي شركة أو مقاولة ذات أهداف 

مماثلة.
 ،،408 الرقم   : اال تماعي  املقر 
 2 الشقة  الوالء  عمارة سمية شارع 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.
أحمد  السيد   : املال  رأس  توزيع 

اناس امين : 400 حصة.

السيد محمد أمين : 300 حصة.
 150  : البغزاوي  رقية  السيدة 

حصة.
 150  : السيد أحمد مروان أمين 

حصة.
السيدين  تعيين  تم   : التسييف 
أمين  اناس  وأحمد  أمين  محمد 
اعتماد  مع  للشركة  كمسيفين 

اإلمضاء املنفصل لهما.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ الذه1  بواد   االبتدائية 

4 فبفاير 2022 تحت رقم 2022/206 
وبالسجل التجاري تحت رقم 20629.
164 P

RID SAHARA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 28 يناير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2022

املميزات التالية :
.RID SAHARA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

العامة،  البناء  أعمال   : املوضوع 
اآلبار  غرق  املدنية  الهندسة 
الخش1  نجارة  أعمال  اآلبار  وحفر 
وبيع معدات ومواد  واألملنيوم، شراء 
البناء ومعدات الحفر، إ راء األعمال 
واإلزالة(  التفكي1  الحفر،  )أعمال 
إنشاء وصالت املياه وصيانتها، أعمال 

الصرف الصحي.......... الخ
: حي الضباط، رقم  املقر الرئي�شي 

218، شارع السمارة، العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

السيد عزيز لحصار.
السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدارة 

عزيز لحصار.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2022 فبفاير   3 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2022/304
التجاري تحت الرقم التحيليلي رقم 

.40165 :
165 P

DARSMART
SARL

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
املنعقد يوم 12 يناير 2022 مايلي :

للشركة  الجماعية  التسمية  تغيف 
 HI LAB TEC إلى   DARSMART من 

.SARL
تغييف املقر اال تماعي للشركة إلى :

السرايري  القا�شي  زنقة  زاوية 
السوي�شي  الصنهاجي  والقا�شي 

الرباط.
القانون  تحيين  على  املصادقة 

األسا�شي للشركة.
: سلم من طرف  اإليداع القانوني 
بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 
.D121817 3 فبفاير 2022 تحت رقم
166 P

 GENERATION BIEN ETRE
RABAT
SARL AU

تعديالت بالشركة
 GENERATION  : الشركة  اسم 

.BIEN RABAT SARL AU
من  نان  اال تماعي  املقر  تغييف 
حي   2 متجر   G/7 تجزئة  النهضة 
النهضة الرباط إلى إقامة البفكة عمارة 

F1 سيدي مو�شى حي شماعوا  سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
 : رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

.121793
167 P

NEW DELTA
SARL AU
تأسيس

 NEW DELTA  : الشركة  اسم 
.SARL AU

األشغال   : اال تماعي  الهدف 
املختلفة أو البناء.

منعش عقاري : التجارة.
5 رقم  : أمال رقم  املقر اال تماعي 
الطابق األول يعقوب املنصور   669

الرباط.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

1000 حصة  مقسمة شكي1 زهاري 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

التسييف : شكي1 زهاري.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157731

168 P

جيفارم كونسولتينك 

ش.م.م.ش.م.

GEPHARM CONSULTING

SARL AU
378، شارع الحسن الثاني رقم 2 

الرباط

بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 

يناير   9 بتاريخ   5702 الرسمية عدد 

2022

بدال من

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم RC 157406 الرباط.

يقرأ :

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم RC 157407 الرباط.

169 P

شركة أمين ايست ش.م.م. ش.و.

AMIN EST
SARL AU

رأسمالها 100.000 درهم

دوار تنوركان اكنيون تنغيف

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتنغيف بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2021 نوفمبف   16

ذات الخصائص التالية :

ايست  أمين  شركة   : التسمية 

ش.م.م.ش.و..

تنوركان  دوار   : اال تماعي  مقرها 

اكنيون تنغيف.

لحساب  البضائع  نقل   : نشاطها 

الغيف.
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: الشركة تسيف من طرف  التسييف 

السيد اباحمو عبد الرحمان.

في  رأسمالها  حدد   : الرأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للواحد.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغيف  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 ديسمبف   17 بتاريخ 

.1582/3361
من أ ل الخالصة والبيان

170 P

شركة أمين ايست ش.م.م. ش.و.

AMIN EST
SARL AU

رأسمالها 100.000 درهم

دوار تنوركان اكنيون تنغيف

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتنغيف بتاريخ 

تم تأسيس شركة   2021 نوفمبف   16

ذات الخصائص التالية :

ايست  أمين  شركة   : التسمية 

ش.م.م.ش.و..

تنوركان  دوار   : اال تماعي  مقرها 

اكنيون تنغيف.

لحساب  البضائع  نقل   : نشاطها 

الغيف.

: الشركة تسيف من طرف  التسييف 

السيد اباحمو عبد الرحمان.

في  رأسمالها  حدد   : الرأسمال 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للواحد.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجاري.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغيف  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 ديسمبف   17 بتاريخ 

.1582/3361
من أ ل الخالصة والبيان

171 P

 TISSMOUMINE
ش.م.م.

قصر تسمومين النيف تنغيف

بيع حصص ا تماعية

تعيين املسيفين للشركة

إدارة الحساب البنكي

عادي  الغيف  املحضر  بمو 1 

 2021 ديسمبف   9 في  بتنغيف  املنعقد 

قرر شريك الشركة مايلي :

يوسف  بن  السيد  حصص  بيع 

الحو للسيد مودن ميلود ما مجموعه 

175 حصة ا تماعية.

يوسف  بن  السيد  حصص  بيع 

ما  حميد  حميمز  للسيد  الحو 

مجموعه 175 حصة ا تماعية.

يوسف  بن  السيد  حصص  بيع 

الحو للسيد اوزال محمد ما مجموعه 

175 حصة ا تماعية.

يوسف  بن  السيد  حصص  بيع 

الحو للسيد الهمة رشيد ما مجموعه 

175 حصة ا تماعية.

تسمية السيدان بن يوسف الحو 

او مودن ميلود كمسيفين للشركة.

البنكي من  ستتم إدارة الحساب 

طرف السيدان / بن يوسف الحو او 

مودن ميلود.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغيف  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 ديسمبف   20 بتاريخ 

.1691/1596
مقتطف لإليداع والنشر

172 P

FRIENDS ENGINEERING
ش.م.م.

شارع املغرب العربي الوحدة رقم 

1402 ورزازات

بيع حصص ا تماعية للشركة
تحويل املقر للشركة

تعيين املسيفين للشركة
إدارة الحساب البنكي للشركة

عادي  الغيف  املحضر  بمو 1 
املنعقد بتنغيف في 4 أكتوبر 2021 قرر 

شريك الشركة مايلي :

سيكو  السيد  حصص  بيع 

سالم  وحداش  للسيد   احساين 

حصة   333.33 مجموعه  ما 

ا تماعية.

بيع حصص السيد سيكو احساين 

مامجموعه  اسماعيل  اعفيف  للسيد 

333.34 حصة ا تماعية.

للشركة  الرئي�شي  املقر  تحويل 

إلى شارع املغرب العربي الوحدة رقم 

1402 ورزازات.

احساين  سيكو  السيد  تسمية 

السيد  أو  سالم  وحداش  السيد  أو 

اعفيف اسماعيل كمسيفين للشركة.

البنكي  الحساب  إدارة  ستتم 

احساين  سيكو  السيد  طرف  من 

السيد  أو  سالم  وحداش  السيد  أو 

اعفيف اسماعيل.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغيف  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 ديسمبف   27 بتاريخ 

.0608/271
مقتطف لإليداع والنشر

173 P

شركة كري فس ش.م.م.
رأسمالها 20.000 درهم

دوار الحارث سوق الخميس قلعة 

مكونة تنغيف

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 29 نوفمبف 

املذكورة  الشركة  قرر شركاء   2021

أعاله مايلي :

تصفية الشركة.

استقالة املسيفين.

اكلي  الحسن  اكلي  السيد  تعيين 

حميد كمصفين لشركة.

الحسن  ألكلي  االبراء   إعطاء 

او ألكلي حميد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتنغيف  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2021 ديسمبف   27 بتاريخ 

.1385
من أ ل الخالصة والبيان

174 P

شركة ستر نربي ش.م.م.
رأسمالها 100.000 درهم

دوار اميضر تنغيف
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 13 ديسمبف 
قرر شريك الشركة املذكورة   2021

أعاله مايلي :
حل الشركة.

استقالة املسيفين.
حسن  دهنيش  السيد  تعيين 

كمصفي لشركة.
إعطاء االبراء لدهنيش حسن.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بتنغيف  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2021 ديسمبف   27 بتاريخ 

.1796
من أ ل الخالصة والبيان

175 P

STE SKG
SARL AU

تاسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
يناير   20 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 
ذات  شركة  تاسيس  تم   ،2022
الشريك  ذات  محدودة  مسؤوزلية 
الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية :
.SKG SARL AU : التسمية

وبيع  شراء   : اال تماعي  الهدف 
معدات االمن.

 100.000  : الشركة  راسمال 
درهم.

التسييف : من طرف السيد محمد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  االخضر 
ملدة غيف   AD133218 الوطنية رقم 

محدودة.
املدة : 99 سنة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
املركز  طريق  عن  بالرباط  التجارية 
فبفاير   8 يوم  لالستثمار  الجهوي 
التجاري  السجل  رقم   ،2022

.135379
176 P
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 STE RP NETTOYAGE
SARL AU

تاسيس شركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
يناير   20 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 
ذات  شركة  تاسيس  تم   ،2022
الشريك  ذات  محدودة  مسؤوزلية 
الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية :
 STE RP NETTOYAGE : التسمية

.SARL AU
تنظيف   : اال تماعي  الهدف 

الوا هات واملحالت والشقق...
 100.000  : الشركة  راسمال 

درهم.
التسييف : من طرف السيد محمد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  االخضر 
ملدة غيف   AD133218 الوطنية رقم 

محدودة.
املدة : 99 سنة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
الى 31 ديسمبف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
املركز  طريق  عن  بالرباط  التجارية 
فبفاير   8 يوم  لالستثمار  الجهوي 
التجاري  السجل  رقم   ،2022

.135377
177 P

 STE SWITCH TECH
SARL

العادي  الغيف  العام  الجمع  قرر 
  ،2021 أكتوبر   25 بتاريخ  املنعقد 
 ،SWITCH  TECH  SARL لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها 100.000 درهم.
زنقة   56   : اال تماعي  مقرها 
ابراهيم روداني اقامة 56 شقة رقم 2 

أوسيو الرباط،  تقرر ما يلي :
تحويل املقر اال تماعي للشركة :

 SWITCH TECH   قررت الشركة 
SARL    تحويل مقرها اال تماعي إلى 
42  زنقة واد فاس شقة رقم 2 أكدال 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبفاير   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 بالرباط، تحت رقم 121829.
178 P

STE RIJONA
SARL AU

بتاريخ عرفي   عقد   بمقت�شى 
تقرر  بالرباط    2022 يناير     20
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
بشريك وحيد   بالخصائص التالية :

ا لتسمية اال تماعية : ريجونا.
زنقة إبراهيم  املقر اال تماعي: 56 
روداني إقامة 56 شقة رقم 02 أوسيو 

الرباط. –
والتصدير  التجارة   : الهدف 

واالستيفاد.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

احداثها الفعلي.
من  تبتدئ  اال تماعية:  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 من ديسمبف 

من كل سنة.
في  حدد  اال تماعي:  الرأسمال 
 1000 درهما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100   درهم.
التسييف: الشركة مسيفة من طرف 
غيف  ملدة  العوي�شي  حسن  السيد 

محدودة.
التجاري    بالسجل  التقييد  رقم 

. 157663
باملحكمة  الطل1  إيداع  تم 
بتاريخ  بالرباط  التجارية 
08/02/2022 تحت الرقم 121891. 
179 P

 STE DOSIMED
SARL

بتاريخ عرفي   عقد   بمقت�شى 
تقرر  بالرباط    2022 يناير     17   
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :   
شركة   : اال تماعية  التسمية 

دوسيميد.
زنقة إبراهيم  املقر اال تماعي: 56 
روداني إقامة 56 شقة رقم 02 أوسيو 

الرباط. 

معلومات  نظام  إدارة  الهدف 

البيانات  معالجة  وتحليل  األعمال 

واألرشفة. 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

إحداثها الفعلي.

من  تبتدئ  اال تماعية:  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 من ديسمبف 

من كل سنة.

في  حدد  اال تماعي:  الرأسمال 

 1000 درهما مقسم على   100.000

حصة بقيمة 100   درهم.

التسييف: الشركة مسيفة من طرف 

ها ر  والسيدة  زاير  ها ر  السيدة 

العلمي   ابتسام  السيدة  و  العمراوي 

للمدة غيف محدودة.
التجاري    بالسجل  التقييد  رقم 

. 157683

باملحكمة  الطل1  إيداع  تم 

فبفاير   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت الرقم 121910. 

180 P

مايسة ميطال 
شركة ذات املسؤولية املحدودة  

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي: الشقة 04 العمارة 

304 املجموعة 28 النور 02 سيدي 

يحيى زعيف

 29 بتاريخ   بمقت�شى عقد عرفي 
القانون  وضع  تم   ،2022 يناير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة دو شريك وحيد خصائصها 

كالتالي :

مـــــــــــــــــــــــــــيطال  مايسة  التسميـــــــــــــــــة: 

ش. ذ. م. م. 

تا ر  أو  قديم  حديد  الهدف: 

معادن عادية أخرى بالتفصيل.

يوم  من  ابتداء  سنة   99 املدة:  

تاريخ التأسيس.

100.000درهم   : الرأسمال 

فئة   من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للواحدة مجزأة كما يلي:

مومن نجي1 : 100.000 درهم.
التسييف السيد نجي1 مومن.  

السنة اال تماعية: من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبف. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية تمارة .                                                                    

 135381 عدد  التجاري  السجل 
بتاريخ07 فبفاير 2022.

181 P

STE ACHKIDAOUA
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اال تماعي : رقم 261 بلوك 
36 تمارة البحر هرهورة

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمو 1 
تم تاسيس شركة   ،2022 يناير   21  
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :
االسم : اشكيداوا.

استغالل مقهى   : نشاط الشركة 
ومطعم وتنظيم الحفالت.

العنوان : رقم 161 بلوك 36 تمارة 
البحر هرهورة.

راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
حصة ا تماعية من فئة   1000 الى 

100 درهم ممنوحة الى :
حصة   400 الحسن  وعزيز 
درهم  100 فئة  من   ا تماعية 

ما يعادل 40.000 درهم.
حصة   100 يسرى  وعزيز 
درهم   100 فئة  من   ا تماعية 

ما يعادل 10.000 درهم.
حصة   100 كريمة  وعزيز 
درهم  100 فئة  من   ا تماعية 

 ما يعادل 10.000 درهم.
حصة   100 محمد  وعزيز 
درهم  100 فئة  من   ا تماعية 

 ما يعادل 10.000 درهم.
وعزيز عزيز 100 حصة ا تماعية 
من فئة 100 درهم ما يعادل 10.000 

درهم.
وعزيز عمر 100 حصة ا تماعية 
من فئة 100 درهم ما يعادل 10.000 

درهم.
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حصة   100 ابراهيم  وعزيز 
درهم   100 فئة  من   ا تماعية 

ما يعادل 10.000 درهم.
التسييف : يعهد التسييف الى السيد 
حي  بسال  الساكن  الحسن  وعزيز 
السالم رقم 1505، الحامل للبطاقة 

.40398A الوطنية رقم
الساكن  محمد  وعزيز  والسيد 
بسال، حي السالم رقم 1505 الحامل 

.A276894 للبطاقة الوطنية رقم أ
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ توقيع النظام االسا�شي.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبفاير   7 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
سجل   ،7386 االيداع  رقم   ،2022

تجاري رقم 135361.
182 P

STE MAG MEUBLE
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : lotissement

 bouras 1 imm 1 magasin N° 1
TEMARA

مسجل في  بمقت�شى عقد عرفي  
 ،2022 يناير     19 بتاريخ   الرباط، 
قد تم تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.
.STE MAG MEUBLE : التسمية

املواد  بيع   : اال تماعي  الهدف 
الغذائية بالتقسيط.

درهم   100.000   : الراسمال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   100

للشريك الوحيد.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تاريخ وضع السجل الجاري.
السنة اال تماعية: من فاتح يناير 
وتنتهي في 31 من ديسمبف من كل سنة.

 1 عمارة   1 تجزئة برواس   : املقر 
محل رقم 1 تمارة.

املسيف : السيد بدر الدين رمضاني 
العلوي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.135365

183 P

STE BABY FIVE
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : RDC SECTEUR 1 N°589

 LOT RIYAD OULAD MTAA

TEMARA

احداث فرع للشركة 

بمدينة الدار البيضاء

الشريك  قرار  في  ملا  اء  تبعا 
الوحيد بتاريخ 25 يناير 2022، تقرر 

ما يلي :

بمدينة  للشركة   فرع  احداث 
رقم   : التالي  بالعنوان  الدارالبيضاء 

تبعا  املومن،  عبد  شارع   328/326

 25 بتاريخ  الوحيد  الشريك  لقرار 

نفس  ملمارسة  وذلك   ،2022 يناير 

 BABY الهدف اال تماعي للشركة االم

FIVE بتمارة.

ولقد عينة السيدة بلهري  كريمة 

كمسيفة لهذا الفرع.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 7390 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 7 فبفاير 2022.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

184 P

 STE ETTAFLAOUI
CONSTRUCTION

SARL AU

 SIEGE SOCIAL :  IMM30 APPT

 8 RUE MOULAY AHMED

MOUKILI HASSAN RABAT

بتاريخ املمضية  للعقود   طبقا 
 21 ديسمبف 2021، تم تحرير القانون 

الخصائص  ذات  لشركة  االسا�شي 

ديسمبف   28 التالية واملسجلة بتاريخ 

.2012

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اال تماعي : أعمال متنوعة 

البنايات.

درهم   100.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

ابتداء من  : 99 سنة ابتداء  املدة 

التأسيس النهائي .

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شقة   30 عمارة   : املقر اال تماعي 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.
العزوزي  املنصوري    : التسييف 

ربيع.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط، 
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157579

185 P

STE ELEPUNAGE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمال : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 اكدال الرباط

تاسيس شركة
يناير   6 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 

يناير  2022 املسجل بسال بتاريخ 12 

تم وضع قوانين شركة ذات   ،2022

املميزات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE ELEPUNAGE  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

: 15 شارع االبطال  املقر الرئي�شي 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.
مقاول   : اال تماعي  الهدف 

التفكيبات الكهربائية.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي :

 500  ... ما�شي  بن  طارق  السيد 

حصة.

 500  ..... السيد رشيد بن ما�شي 

حصة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

بن  ورشيد  ما�شي  بن  طارق  السيد 

ما�شي ملدة غيف محدودة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157691

186 P

STE MANAG  INDUSTRY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمال : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي :  24 شارع االميف 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 12 يناير 

يناير  2022 املسجل بسال بتاريخ 14 

تم وضع قوانين شركة ذات   ،2022

املميزات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE MANAG  : التسمية 

.INDUSTRY SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

شارع االميف   24   : الرئي�شي  املقر 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال

مشغل   : اال تماعي  الهدف 

والسحق  الطحن  او مصنع  مطحنة 

والطحن والضرب والخلط والضغط 

والبدن والقشرة.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي :

السيد مولي عماد ... 500 حصة.

 500  ..... نكار  عثمان  السيد 

حصة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد مولي عماد وعثمان نكار ملدة 

غيف محدودة.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.35375

187 P
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 STE MOBY BIKE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

راسمال : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي :  15 شارع بابل 
116 شقة رقم 2 الطابق االول حي 

االنبعاث سال
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 24 يناير 
يناير  2022 املسجل بسال بتاريخ 24 
تم وضع قوانين شركة ذات   ،2022
املميزات  ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
  STE MOBY BIKE  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بابل  شارع   15   : الرئي�شي  املقر 
الطابق االول حي   2 شقة رقم   116

االنبعاث سال.
الهدف اال تماعي : تا ر.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل التالي :
 1000 ... السيد عبد هللا الفقيه  

حصة.
: تسيف الشركة من طرف   التسييف 
غيف  ملدة  الفقيه  هللا  عبد  السيد 

محدودة.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.35345
188 P

STE MEDIARAHALI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع  تم   ،2022 يناير   26 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

التسويق  خدمات   : الهدف 
الرقمية.

املقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
شارع موالي احمد لوكيلي حسان.

: حدد راسمال بما قدره  راسمال 
100.000 درهم.

من  الشركة  تدار   : التسييف 
طرف السيد الرحالي سليم ملدة غيف 

محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 8 فبفاير 2022.
 157699 التجاري  السجل  رقم 

تحت رقم 121928.
189 P

STE JOZ-CO
SARL AU

CAPITAL : 20.000 DHS
 SIEGE : 63 CITE AL MAOUADA
RDC MAG N°15 YOUSSOUFIA

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد   ،2022 يناير   28 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
 STE JOZ-CO SARL  : التسمية 

.AU
االستشارة   : اال تماعي  الهدف 

االدارية وتدبيف وتسييف وتكوين.
الراسمال : 20.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   200 الى 

للحصة الواحدة .
السيدة  مانة بلكبيف 200 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي اي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
حي املودة إقامة محل   63  : املقر 

رقم 15 اليوسفية.
املسيف : السيدة  مانة بلكبيف.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 
.157761

190 P

INVEST CO HOLDING
SARL AU

CAPITAL : 1.710.000 DHS
 SIEGE : 60 RUE D'ALGER

CASABLANCA
RC N° : 86.935

 27 بتاريخ  استثنائية  بقرار 
ديسمبف 2021، قرر الشريك الوحيد:

 300.000 من  الراسمال  زيادة 
بانشاء  درهم   3.300.000 الى  درهم 
 100 بقيمة  سهم  ديد   30.000
بكاملها  وستحرر  سهم،  لكل  درهم 

متساوية عن طريق الدفع نقدا.
وخفض الراسمال من 3.300.000 
درهم الى 1.710.000 درهم من خالل 
خفض عدد الحصص اال تماعية، 
حصة   33.000 تبادل  طريق  عن 
قائمة، من فئة 100 درهم لكل سهم، 
نفس  من  حصة   17.100 مقابل 

القيمة االسمية.
يتثمل هذا التخفيص  عن طريق 
من  »منقول  حساب  امتصاص 
 1.590.00 الى  يصل  بمبلغ    ديد« 

درهم.
ووفقا لذلك تم تعديل املادة 6 من 

النظام االسا�شي للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،2022 يناير   14 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 808466.
بمو ز واختصار
الشريك الوحيد

191 P

STE MARCIL ASSURANCES
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد   بمقت�شى 
وفي اطار عملية   ،2021 سبتمبف   30
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
شخص  الى  طبيعي  شخص  من 
ذات  شركة  انشاء  تم  اعتباري، 
مسؤولية محدودة من شريك واحد  

بالخصائص التالية :
 STE MAECIL   : التسمية 

.ASSURANCES SARL AU

راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة.
مقر الشركة :

 36 RUE BAHT APPT N°1 
AGDAL RABAT.

هدف املؤسسة : وكيل تامين.
الشريك الوحيد للشركة: مرسيل 

محمد.
املسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

مرسيل محمد.
 257439 رقم  التجاري  السجل 

باملحكمة التجارية بالرباط.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022، تحت رقم 121671.
192 P

 STE FBCESN
SARL AU

تفويت الحصص وتغييف الشكل 
القانوني للشركة

الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط  مسجل  عادي  غيف  العام 
بتاريخ 6 ديسمبف 2021، قرر الشريك 
 FBCENSN SARL لشريك  الوحيد 
AU ، شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك الوحيد ما يلي :
بوعلو  السيد  حصص  تفويت 
بوعلو  السيد  الى  حصص   5 احمد 

فهد.
بوعلو  السيد  حصص  تفويت 
حصص الى السيد بو علو   5 احمد 

ليث.
بوعلو  السيد  حصص  تفويت 
ندى  السيدة  الى  حصص   5 احمد 

السمار.
تغييف الشكل القانوني للشركة من 

.SARL الى  SARL  AU
تعديل القانون االسا�شي.

مكت1  في  القانون  االيداع  تم 
التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 
رقم  تحت   ،2022 يناير   18 بتاريخ 

.121432
193 P
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 MONEYCOR NEARSHORE
 SARLAU

بمقت�شى  مع عام استثنائي حرر 
في الرباط 6 يناير 2022،  قرر الشريك 
 MONEYCOR للشركة  الوحيد 
ش.م.م ذات شريك   .NEARSHORE

وحيد ما يلي :
تحويل املقر اال تماعي: عمارة 03 
زنقة موالي عبد العزيز شقة رقم 05 
حسان  الرباط إلى  زنقة موالي رشيد 
7 شقة رقم 8  الطابق الثالث عمارة 

حسان الرباط.
القانون  من    4 املادة  تعديل 

األسا�شي للشركة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

121921  في 8 فبفاير 2022.
194 P

STE LOGANDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�شى 
السنو�شي،  حسني  نزهة  االستاذة 
 31 بتاريخ  بالدارالبيضاء  موثقة 
العام  الجمع  قرر   ،2021 ديسمبف 
بالشركة ذات  الغيف العادي للشركاء 
 LOGANDIS املحدودة  املسؤولية 
مقرها  درهم،   100.000 راسمالها   ،
شارع   22 بالدارالبيضاء  اال تماعي 
ميدان  حي  الخطابي،  الكريم  عبد 
بالسجل  مسجلة  الخيل،  سباق 
الرقم  تحت  الدارالبيضاء،  التجاري 

التحليلي 486005 ما يلي :
تحويل،  انتاج،   : نشاط  حذف 
بالتقسيط،  بيع  شراء،  تكييف، 
تخزين،  تصدير،  استيفاد،  تبادل، 
وتوزيع  ميع  اللو يستيك  نقل، 
من  الزراعية  االغذية  منتجات 
الغرض اال تماعي للشركة وتعويضه 
شراء،  تكييف،  تحويل،  انتاج،   : ب 
استيفاد،  تبادل،  بالتقسيط  بيع 
اللو يستيك  نقل،  تخزين،  تصدير، 

وتوزيع املعجنات الغذائية.
القانون  من   3 الفصل  تعديل 

االسا�شي.

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�شى 

السنو�شي،  حسني  نزهة  االستاذة 

بتاريخ بالدارالبيضاء   موثقة 

 31 ديسمبف 2021 :

املجهولة  الشركة  من  كل  قامت 

  DALIA CORPAGRO االسم 

والشركة   DALIACORP باختصار 

 DALIA FOODS االسم  املجهولة 

االسم  املجهولة  للشركة  بتفويت 

مقرها   ،GROUPE J HOLDING

شارع   22 بالدارالبيضاء،  اال تماعي 

ميدان  حي  الخطابي،  الكريم  عبد 

بالسجل  مسجلة  الخيل،  سباق 

الرقم  تحت  للدارالبيضاء  التجاري 

 1000 مجموع   ،108551 التحليلي 

درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 

كلها محررة والتي  للحصة الواحدة، 

املسؤولية  ذات  بالشركة  يمتلكونها 

.LOGANDIS املحدودة

قررت  التفويت،  لهذا  نتيجة 

 GROUPE J الشركة املجهولة االسم 

HOLDING الشريك الوحيد للشركة 

ما يلي :

اصبحت  التي  الشركة  عدم حل 

  96-5 القانون  ملقتضيات  تخضع 

املسؤولية  ذات  بالشركات  املتعلق 

تم  )كما  وحيد  بشريك   املحدودة 

تعديله وتتميمه بالقوانين(.

االسا�شي  القانون  صياغة  اعادة 
القانون  مقتضيات  مع  ليتما�شى 

السالف الذكر.

استمرار مهام السيد عمر  مال 

ياسين  مال  محمد  السيد  الدين، 

الدين   ادريس  مال  والسيد  الدين 

والسيدة مريم  مال الدين كمسيفين 

مشتفكين للشركة ملدة غيف محدودة.

وقد تم  تم اإليداع القانون  لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

فبفاير   2 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

2022، تحت رقم 811153.
من أ ل النسخة واالشارة

املسيف

195 P

STE BER ANAS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�شى  
السنو�شي  حسني   نزهة  االستاذة 
يناير   3 بتاريخ  موثقة بالدارالبيضاء 
2022، قام الجمع العام الغيف العادي 
املسؤولية  ذات  بالشركة  للشركاء 
مقرها   ،STE BER ANAS املحدودة 
حي  بالدارالبيضاء  اال تماعي 
زاوية  انفا،  شارع   171 الراسين، 
مسجلة بالسجل التجاري  البستيل، 
تحت الرقم التحليلي  للدارالبيضاء، 

98029 بما يلي :
الواردة  املادية  االخطاء  تصحيح 
الذين  والثاني  االول  القرارين  في 
اتخدهما الجمع العام الغيف العادي 
املسؤولية  ذات  بالشركة  للشركاء 
املحدودة BER ANAS املنعقد بتاريخ 

30 يونيو 2018.
الهادي  عبد  السيد  وفاة  معاينة 
برادة، مسيف منتفع ل 33250 حصة 
حصة   33250 واعادة  ا تماعية 
لذلك  نتيجة  تقرر  كما  ا تماعية، 

تعديل القانون االسا�شي.
املسيف  صالحيات  مدة  تحديد 
وتعيين  برادة  اناس  محمد  السيد 

مسييفن اضافيين  دد.
تغييف التوقيع اال تماعي والبنكي.

القانون  من   26 الفصل  تعديل 
االسا�شي.

تغييف القانون االسا�شي.
القانوني  االيداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 
للدارالبيضاء بتاريخ 31 يناير  2022، 

تحت رقم 810632.
من أ ل النسخة واالشارة

املسيف

196 P

STE SAMA METAL
SARL

مقرها اال تماعي : شقة رقم 13 زنقة 
بوليفا شارع موالي رشيد الزهور 

فاس
بناء على  الجمع العام االستثنائي 
العمل  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 

 ،2021 سبتمبف   21 بتاريخ  واملنعقد 
ميطال«  »سامة  شركة  شركاء  فان 
 600.000 راسمال الشركة  ش.م.م.، 

درهم.
 13 شقة رقم    : املقر اال تماعي 
زنقة بولفيا شارع موالي رشيد الزهور 

فاس.
قرروا ما يلي : قرر شركاء الشركة 
هو  الشركة  راسمال  في  الزيادة 
راسمال  اصبح  درهم   600.000

الشركة 1.200.000 درهم.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بفاس،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 2021/4200.
197 P

 STE LEADER OF SERVICES
AND SMART SOLUTIONS

SARL
RC N° : 132345

االستثنائي  العام  الجمع  اثر  على 
ملساهمي   ،2021 ديسمبف   8 بتاريخ 
 LEADER OF SERVICES شركة 
 ،  AND SMART SOLUTIONS
البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
والكائن  درهم   10.000 راسمالها 
مقرها اال تماعي ب 211 حي املسيفة 

1 تمارة، تقرر ما يلي :
تصفية الشركة.

ابراهيم الحمداوي   تعيين السيد 
AD234514 كمصفي للشركة.

باملحكمة   القانوني  االيداع  تم 
 ،2022 يناير   26 بتمارة  االبتدائية 

تحت رقم 7300.
198 P

 STE  PR PROMOTION
L'OCEAN

شركة ذات مسؤولية محدودة
تعديل القانون االسا�شي للشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
اكتوبر 2021، قد  الرباط بتاريخ 21 
املنعقد  العام  الجمع  بمقت�شى  قرر 

ما يلي :
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القانون  من   14 املادة  في  تعديل 

االسا�شي : ادارة الشركة.

سيتم ادارة الشركة من قبل مدير 

أو  أو من بين الشركاء  واحد او اكثف، 

خار هم، يتم تعيينهم لفتفة محدودة 

أو عن طريق اال تماع العام العادي 

للشركاء.

كل  يمثل  باالطراف  يتعلق  فيما 

من املديرين الشركة مع الصالحيات 

قبل  من  محدودة  أو  شموال  االكثف 

اال تماع العام العادي للشركاء.

يتثمل  باالطراف،  يتعلق  فيما 

كل من املديرين الشركة التي تتمتع 

نيابة  للتصرف  الصالحيات  باوسع 

عنها في  ميع الظروف، دون الحا ة 

الى تبفير الصالحيات الخاصة.

سوف تكون الشركة ملتزمة بشكل 

من  االخرى  االطراف  تجاه  صحيح 

السيد  من  املنفصل  التوقيع  خالل 

السيد  أو  بيفيز  مارتينيز  مارسيال 

فيفناندو يوفيت بيفيز.

سيتم ادارة الشركة وتسييفها من 

طرف السيد مارسيال مارتينيز بيفيز 

أو السيد فيفناندو يوفيت بيفيز.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 120297 

بتاريخ 6 ديسمبف 2021.

199 P

STE ITS CONSULTING
راسمالها : 60.000 درهم

مقرها اال تماعي : 4 زنقة واد زيز 

الطابق الثالث شقة رقم 7 اكدال 

الرباط

بمقت�شى القرار املؤرخ بتاريخ 15 

 ITS شركة  قرر شركاء   ،2021 نونبف 

CONSULTING، ش.م.م. ما يلي :

 ITS لشركة  االتجاري  املقر  نقل 

 4  : من  ش.م.م.   ،  CONSULTING
الثالث شقة  الطابق  زيز،  واد  زنقة 
شارع   79 اكدال الرباط الى   ،7 رقم 

اكدال   ،5 فال ولد عميف، شقة رقم 

الرباط.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.121847

200 P

STE CABINET SAADI
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 80.000 درهم

مقرها اال تماعي : 21 قسارية مولين 

زنقة أصيل السوي�شي الرباط

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 

االتفاق  تم   ،2021 ديسمبف   24

على وضع القانون االسا�شي لشركة 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية :

 CABINET SAADI  : التسمية 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

الشركة لها   : املوضوع اال تماعي 

االستعانة  خدمات  مركز   : موضوع 

بمصادر خار ية.

توفيف خدمات التصدير.

قيسارية   21  : اال تماعي  املقر 

ملين زنقة اصيل السوي�شي الرباط.

من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

تأسيسها النهائي.

درهم مقسمة   80.000  : راسمال 

درهم   10 حصة من فئة   8000 الى 

للواحدة محررة كليا وموزعة كاالتي :

من   CABINET SAADI S.E.L.S

أ ل 8000 حصة.

كمسيف  تعيين  تم   : التسييف 

للشركة ملدة غيف محدودة :

 SAADI MOHAMED السيد 

من  نسية فرنسية، مزداد بتاريخ 2 

سبتمبف 1952 بدرارية، حامل لجواز 

قاطن   ،21C89914 رقم  السفر 

بفرنسا، بباريس رقم 1 مكرر رصيف 

الزهور 75004.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 7 فبفاير 2022،  تحت السجل 

التجاري رقم 157673.

201 P

ريا ايمو
التقدم الشطر2 17الطابق الثاني 

سيدي البفنو�شي الدارالبيضاء

التأسيس
املحرر  الشفوي  املحضر  بقت�شى 

تم تحرير  واملسجل في الدارالبيضاء 

ذات  للشركة  الداخلي  النظام 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية :
ذات  شركة  ايمو  ريا   : التسمية 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

النشاط : 

العقار.

حدد   : اإل تماعي  املقر 

الشطر2  التقدم  بالدارالبيضاء 

البفنو�شي  سيدي  الثاني  17الطابق 

الدارالبيضاء.

في  حدد   : اإل تماعي  الرأسمال 

100000.00 درهم مقسمة إلى 1000 

حصة إ تماعة من مبلغ 100 درهم 

كل واحدة مخصصة ل :

السيد اللبار يوسف 1000 حصة.

 1000 حصة   1000  : املجموع 

حصة.

تاريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

التأسيس.

من  تبتدئ   : اإل تماعية  السنة 

ديسمبف من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

الشركة تدار وتسيف من   : التسييف 

اللبار  السيد  الوحيد  املدير  طرف 

وملدة  الوحيد  توقيعه  مع  يوسف 
زمنية غيف محدودة.

تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 

بتاريخ  بالدارالبيضاء   لإلستثمار 
التجاري  بالسجل   2022 فبفاير   2

تحت رقم 494695.

202 P

رهاف ديكو
ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإل تماعي : العمارة رقم 

2 الشقة 11 دوار الكورة يعقوب 

املنصور الرباط

يوم  في  املؤرخ  املحضر  بمقت�شى 

رهاف  قررت   2021 ديسمبف   31

ديكو شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد، مقرها اإل تماعي 

العمارة رقم 2 الشقة 11 دوار الكورة 

يعقوب املنصور الرباط.

انحالل مسبق للشركة.

تعيين السيد نورالدين الوصيفي 

وإعطائه  ميع  التصفية  كمأمور 

عمليات  كل  لتتميم  القرارات 

االنحالل املسبق للشركة.

بالعمارة  التصفية  مقر  تحديد 

رقم 2 الشقة 11 دوار الكورة يعقوب 

املنصور الرباط.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 فبفاير   9 بتاريخ 

.11983

203 P

SOCIETE AMNIA  EVENT S
SARL

رقم 44 شارع محمد السالوي املدينة 

الجديدة فاس

على الجمع العام اإلستثنائي  بناء 

العمل  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 

فإن  يناير 2022   10 واملنعقد بتاريخ 

 AMNIA  EVENT S شركة  شركاء 

.SARL

 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

رقم  فاس   : اإل تماعي  املقر 

املدينة  السالوي  محمد  شارع   44

الجديدة املكت1 رقم 2 طريق مكناس.

قرروا ما ياتي :



3079 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

تصفية الشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 148/2022.

204 P

 SOCIETE MODERNE

 GENERATION OF

CONFORT BUILDING
MGCB

SARL
رقم 4 ب تجزئة رياض الليمون 

املكت1 رقم 2 طريق مكناس فاس

على الجمع العام اإلستثنائي  بناء 

العمل  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 

فإن   2022 يناير   7 بتاريخ  واملنعقد 

.MGCB SARL شركاء شركة
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.
فاس رقم 4 ب   : املقر اإل تماعي 

تجزئة رياض الليمون املكت1 رقم 2 

طريق مكناس.

قرروا ما ياتي :

وهي  أخرى  ديدة  تعيين مسيفة 

السيدة مريم سحمودي.

مسيفين   بالشركة  تصبح  وبدلك 

والسيدة  محمد   حنين  السيد  هما 

سحمودي مريم.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 117/2022.

205 P

SOCIETE EM  OPEN BY KEY
SARL

تجزئة الغالي رقم 153 بنسودة فاس

على الجمع العام اإلستثنائي  بناء 

العمل  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 

 2021 ديسمبف   27 بتاريخ  واملنعقد 

  SOCIETE EM شركة  شركاء  فإن 

.OPEN BY KEY  SARL AU
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

: فاس رقم 153  املقر اإل تماعي 

تجزئة الغالي بنسودة.

قرروا ما ياتي :

تفويت الحصص .

الرحمان  املالكي عبد  السيد  باع 
من حصته 1000 إلى السيد العسري 

عبد هللا لتصبح حصته 500 حصة.

تحويل الشكل القانوني للشركة.

تسيف  وبدلك  مسيف  ديد  تعيين 

هما  مسيفين  طرف  من  الشركة 

السيد املالكي عبد الرحمان والسيد 

العسري عبد هللا.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 8550/2021.

206 P

SOCIETE NOVO SAHAL
SARL

تجزئة السعادة رقم 27 عين النقبي 

فاس

على الجمع العام اإلستثنائي  بناء 

العمل  بها  الجاري  للقوانين  وطبقا 

فإن   2022 يناير   5 بتاريخ  واملنعقد 

   NOVO SAHAL شركة  شركاء 

م.م.ش.
 100.000.00  : الشركة  رأسمال 

درهم.

 27 رقم  فاس   : اإل تماعي  املقر 

تجزئة السعادة عين النقبي.

قرروا ما ياتي :

تفويت الحصص 1000 حصة .

الساهل حصته  عمر  السيد  باع 

ب 250 إلى السيد نجي1 الساهل. 

باع السيد عبد الرحمان الساهل 

السيدة خديجة  إلى  250 حصة  ب 

الوازني .

وبدلك يصبح املسيف للشركة هو 

السيد نجي1 الساهل.

والعاملة السيدة الوازني خديجة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 2022/58.

207 P

LILIA DISTRIBUTION 

ET SERVICES
S.A.R.L AU

رأسمالها : 10.000.00 درهم

RC N°122963

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

نوفمبف   23 واملنعقد بتاريخ  للشركة، 

2021 الحل النهائي للشركة، 

القانوني  اإليداع  وتم 

بتاريخ بالرباط   باملحكمةالتجارية 

 8 فبفاير 2022 تحت رقم 121946.

208 P

KENITRA NEGOCE
SARL A.U

رأسمال الشركة : 5.000.000.00 

درهم 7-26 شارع أبو بكر الصديق 

القنيطرة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 7 يناير 2022 تم تقرير ما يلي :

 NEPTUNE إضافة الفتة تجارية 

.360

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

بالقنيطرة تحت  اإلبتدائية  املحكمة 

رقم 90305 بتاريخ 7 فبفاير 2022.

209 P

STE. AG2R LIVRAISON
SARL

رأس مال الشركة:50.000 درهم

مقر الشركة : 63 شارع موالي 

ادريس األول،  املسيفة 1 تمارة

السجل التجاري : 128419

تغييف إسم ومقر الشركة والزيادة في 
رأسمالها وتوسيع نشاطها

بمقت�شى محضر اإل تماع العام 

مارس   19 اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 

2021 قررت الشركة ما يلي :

العنوان  من  الشركة   مقر  تغييف 

السابق 63 شارع موالي ادريس األول،  

املسيفة 1 تمارة إلى العنوان التالي 54 

زنقة تانسيفت رقم 1 أكدال الرباط.

 AG2R  تغييف اسم الشركة القديم

الشركة  اسم  إلى   LIVRAISON

 SEN GLOBAL BUSINES الجديد 

.AND SERVICES

 50.000.00 املال من  زيادة رأس 

درهم إلى 100.000.00 درهم .

بإضافة  الشركة  توسيع موضوع 

وتسليم  نقل  التالية  األنشطة 

ودوليا  محليا  والطرود  البضائع 

املشورة واملساعدة في إنشاء الشركات 

املرافقة في وضع وتتبع املشاريع.

تعديل املواد رقم 6،4،3،2 و7 من 

النظام األسا�شي املتعلقة بهذا التغييف 

وتحديث النظام األسا�شي.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

يوم 8 فبفاير 2022 تحت رقم 290.

 210 P

شركة كليفليك

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

شارع عبد الرحمان  املختاري

  رقم 56 و دة

رأس مالها  : 1.000.000 درهم

تغييف هدف الشركة

العام  الجمع  مداولة  بمقت�شى 

يناير   3 بتاريخ  املنعقد  اإلستثنائي 

2022 تقرر ما يلي :

القديمة  األنشطة  حذف  ميع 

 MARCHAND DE بـ.  وابتذالها 

.QUINCAILLERIE EN DETAIL

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   7 بتاريخ  بو دة  التجارية 

2022 تحت رقم 440.
إمضاء املسيف

الفالح شفيق

211 P
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SILVER PEINTURE GLOB
S.A.R.L A.A.U

تخفيض رأسمال الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمبف   30 بتاريخ  بفاس  املؤرخ 
2021 تم تخفيض رأس املال لشركة 
 SILVER PEINTURE GLOB S.A.R.L
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 1400.000.00 بمبلغ  بشريك وحيد 

درهم.
الحصص  استفداد  طريق  عن 
اإل تماعية في حدود 900.000 درهم 
وبسب1 الخسائر املتفاكمة في حدود 
مال  رأس  ليصبح  درهم   500.000

الشركة 100.000 درهم.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 يناير   27 بتاريخ 

.427
املسيف

212 P

مكت1 املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م
رأسمال الشركة: 100.000 درهم

مقرها اإل تماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخار ية،

مكت1 رقم 9 الناظور

س.ت: 5415

GALAXY TOURS
SARL A.U 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2 يناير2022 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة باملميزات التالية:

.  GALAXY TOURS : التسمية
ذات  شركة  القانوني:   الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع : هدف الشركة : 

مرفقة،  الغيف  األمتعة  نقل   -  
الطرود و بعائث األسر إلى  الرسائل، 

الخارج.
املنتجات  وتصدير  -استيفاد 
واأل هزة   ، والتنظيف   ، الغذائية 
وحاسوب   ، البناء  ومواد   ، املنزلية 
املكت1 ومعدات االتصاالت واملالبس.

-التجارة.
شارع املسيفة   476  : مقر الشركة 

زنقة 478، الناضور. 
رأسمال الشركة : 10.000 درهم، 
مقسمة إلى 1.000 حصة من فئة 10 
كلها محررة  الواحدة  للحصة  درهم 

ومملوكة للسيد الواشوني فريد.
السيد  تعيين  تم  التسييف: 
الواشوني فريد مسيفة للشركة ملدة 

غيف محددة.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
السجل  في  مقيدة  الشركة 
التجاري بالناضور تحت رقم 23563.
213 P

STE.LOCALAGRI
SARL

تأسيس شركة
 28 بمو 1 عقد عرفي مؤرخ في 
ديسمبف 2021 تم تأسيس شركة ذات 
املواصفات  في  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 STE.LOCALAGRI  : التسمية 

.SARL
الهدف اإل تماعي :

أشغال متنوعة أو البناء.
حفر اآلبار االستغالل الفالحي.

أنوال  زنقة   23  : املقر اإل تماعي 
إقامة فلوري11 مكت1 رقم 4 ميموزا 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
درهم   100 من  إ تماعية  حصة 

للحصة اإل تماعية.
حصة   500 هشام  يدير  السيد 

إ تماعية.
السيد سرغيني هجار 500 حصة 

إ تماعية.
السيد  عين   : الشركة  تسييف 
يدير هشام مسيف للشركة مع  ميع 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت رقم 64167 بتاريخ 8 

فبفاير 2022.
للنسخ والبيان

الوكيل

214 P

STE. META ELEVAGE
SARL

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 1 

تأسيس  تم   2022 يناير   13  

في  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

 STE.META ELEVAGE : التسمية

.SARL

الهدف اإل تماعي :

تربية املاشية والتسمين.

املعدات  وتصدير  استيفاد 

الزراعية.

التلقيح االصطناعي في الحيوانات.
سوق  مركز   : اإل تماعي  املقر 

السبت ايت بلقاسم تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

درهم   100 من  إ تماعية  حصة 

للحصة اإل تماعية.

 500 محسن  بودريبات  السيد 

حصة إ تماعية.

حصة   500 السيد الكلفط وليد 

إ تماعية.

السيد  عين   : الشركة  تسييف 

الكلفط  والسيد  محسن  بودريبات 

مع  ميع  للشركة  مسيفان  وليد 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

تيفلت  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

فبفاير   4 بتاريخ   1155 رقم  تحت 

.2022
للنسخ والبيان

الوكيل

215 P

ديوان األستاذة رتيبة السقاط

موثقة
42 زنقة أبو ذر، أكدال 

الهاتف : 053767.06.31/32.68

الفاكس : 0537.67.11.29

LA MANOUSSA
ش.م..م

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

LA MANOUSSA املسماة

ش.م..م

هبة لحصص إ تماعية
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�شى   

موثقة  السقاط  رتيبة  األستاذة 

 ،2021 أكتوبر   18 بتاريخ  بالرباط، 

بنمبارك صالح إلخوته  السيد  وه1 

السيد  محمد،  بنمبارك  السيد 

السيد  الرحمان،  عبد  بنمبارك 

بنمبارك  السيدة  محمد،  بنمبارك 

بهية  بنمبارك  والسيدة  الزمن  قمر 

ستة حصص إ تماعية من فئة 100 

يملكها  التي  الواحدة  للحصة  درهم 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  الواه1 

 LA MANOUSSA املحدودة املسماة

وعلى إثر هذه الهبة قرر الجمع العام 

للشركة ما يلي :
6 و7 من القانون  تغييف الفصلين 

األسا�شي للشركة.

 تم اإليداع القانوني : لدى  كتابة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.121806
لإليداع والنشر

األستاذة رتيبة السقاط

216 P

I2A ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإل تماعي :6 زنقة ضاية عوا، 

الطابق الرابع شقة رقم 16، أكدال 

الرباط

بتاريخ  بمقت�شى عقد عرفي حرر 
تم وضع القانون   2021 سبتمبف   20

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

كالتالي :
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الشركاء :
السيد الحسني اسماعيل.
السيد الخب�شي عبد هللا.

السيد لخضر عبد الهادي.
الهدف : للشركة األهداف التالية:

التفكيبات الكهربائية.
أشغال التهيئة والبناء.
التجارة  في مواد البناء.

املدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : الشركة  رأسمال 
إلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
للواحدة موزعة بين املساهمين على 

الشكل التالي :
 340 اسماعيل  الحسني  السيد 

حصة بمبلغ 34.000 درهم.
 330 هللا  عبد  الخب�شي  السيد 

حصة بمبلغ 33.000 درهم.
 330 الهادي  عبد  لخضر  السيد 

حصة بمبلغ 33.000 درهم.
بمبلغ  حصة   1000  : املجموع 

100.000 درهم.
التسييف : تسييف الشركة من طرف 

السيد الحسني اسماعيل.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بالرباط يوم 7 فبفاير 2022 تحت رقم 

.121879
التجاي  بالسجل  التقييد  رقم 

.157651
بمثابة مقتطف وبيان

217 P

 BOULANGERIE PATISSERIE
PICOLA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
املق اإل تماعي : بلوك JD رقم 10 
شارع السالم حي يعقوب املنصور 

الرباط
تصفية نهائية

التسييف  محضر  ملداولة  تبعا 
ديسمبف   13 بتاريخ  املنعقد 
 BOULANGERIE لشركة   ،2021
ش.م.م ذات  PATISSERIE PICOLA

 شريك وحيد، ومقرها بالرباط بلوك 

JD رقم 10 شارع السالم حي يعقوب 

املنصور الرباط ما يلي :

من  تصفية الشركة نهائيا ابتداء 

تاريخ 13 ديسمبف 2021.

إقفال السجل التجاري.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 يناير   27 يوم 

.121663
 بمثابة مقتطف وبيان

مصفي الشركة

السيد  املعا�شي محمد

218 P

LABEL MED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

رأسمالها : 400.000 دهم

املقر اإل تماعي : عمارة 46، شقة 

رقم 27 شارع عقبة أكدال الرباط

فسخ الشركة قبل األوان
التسييف  محضر  ملداولة  تبعا 

 ،2021 ديسمبف   10 بتاريخ  املنعقد 

 LABEL MED PICOLA لشركة 

ومقرها  وحيد،  شريك  ذات  ش.م.م 

 27 رقم  شقة   ،46 عمارة  بالرباط 

شارع عقبة أكدال الرباط ما يلي :

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 

من تاريخ 30 نوفمبف 2021.

السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 

زيات طارق.

عمارة  للشركة:  التصفية  مقر 

46، شقة رقم 27 شارع عقبة أكدال 

الرباط.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 يناير   25 يوم 

.121607
 بمثابة مقتطف وبيان

219 P

ديوان األستاذة لبنى السفني

موثقة

بالقنيطرة شارع موالي عبد العزيز إقامة 

C الرضوان مكت1 رقم 5 عمارة

الهاتف: 0537375862

Email : safini.loubna@gmail.com

كوماف

شركة ذات املسؤولية املحدودة

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  لبنى،  السفني  األستاذة  طرف 

فوت   ، نوفمبف2021   5 بالقنيطرة 

فرشيدي،  ميع  عثمان  السيد 

حصة   1000 والبالغة  حصصه 

بمائة درهم للحصة في الشركة ذات 

املسؤولية املحدودة املسماة كوماف، 

مقرها   درهم   200000,00 رأسمالها 

الرباط  شارع 16 أوكيمدن ، الرقم 7 

الطابق األول، أكدال ، للسيد عي�شى 

وللسيد  حصة   500 بنسبة  بلورات 

رشيد فكاري  بنسبة 500 حصة.

بتاريخ العقد  نفس   بمقت�شى 

السيد  استقال   2021 نوفمبف   5

عثمان فرشيدي من منصبه كمسيف 

مشتفك.

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثقة  طرف األستاذة لبنى السفني، 

بالقنيطرة يوم 05 نوفمبف2021، قرر 

للشركة  العادي  الغيف  العام  الجمع 

املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

كوماف، رأسمالها 200000,00 درهم 

 ، أوكيمدن   16 شارع  مقرها الرباط  

الرقم 7 الطابق األول، أكدال ، قبول 

بيع حصص السيد عثمان فرشيدي 

والبالغ 1000 حصة، واستقالته من 

منصبه كمسيف وتعيين السيد رشيد 

فكاري كمسيف وحيد ملدة غيف محدودة 

و تعديل القانون األسا�شي للشركة.                                                                                       

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بالرباط يوم 17 يناير 2022 

تحت رقم 121395.
ملخص قصد النشر من طرف

األستاذة لبنى السفني 

220 P

 STE. JPS CONSEIL &

 DEVELOPPEMENT

    SARL AU

أكتوبر2021  فاتح  بتاريخ  تم 

ا تماع عام استثنائي حدد بمو به 

النقاط اآلتية:

أوال: تم اإلعالن عن الحل املسبق 

فاتح  من  ابتداء  الشركة  لنشاط 

أكتوبر2021.

 SERGE السيد  تعيين  ثانيا: 

دو  نسية    PIERRE LAMBERTI

رقم             السفر  لجواز  الحامل  فرنسية 

14DR47380  كمحلل للشركة. 

اال تماعي  املقر  يقع   : ثالثا 

تكاديرت  بدوار  الشركة  لتصفية 

تمصلوحت الحوز مراكش. 

 21 يوم  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  يناير2022  

بمراكش تحت رقم 132022.

221 P

BIO MAGREB
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة  
في     مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم وضع القانون   ،  2022 02فبفاير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية: 

التسمية : بيو مكري1. 

املوضوع اال تماعي:

الضيعات   وخلق   االستغالل  

الفالحية  إلنتاج  املنتو ات  من أ ل  

بيعها  وتسويقها  وتصديرها.

التسويق  شراء،  بيع،  تصدير، 

الوطني والدولي للمنتو ات الفالحية 

الفواكه والخضروات وكل املنتو ات 

الطرية واملجمدة،  الغدائية العامة، 

والتجارة  التخزين  الى  باإلضافة 

الدولية عامة.

محطات  واستثمار  إنشاء  تيهئ، 

املواد  تجميد  وكذا  وتلفيف  لتعبئة 

منتو ات  الى  باإلضافة  الفالحية 

اخرى. 



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3082

ملختلف  والبفي  البحري  النقل 
املنتجات.

عمارة   3 رقم  اال تماعي:  املقر 
أدرار شارع محمد الخامس أكادير.  

من  سنة   99 في  حددت  املدة:   
تاريخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد  اال تماعي:  الرأسمال 
درهم  في100.000.00    الرأسمال 
حصة ا تماعية   1000 مقسمة إلى 

من قيمة 100 درهم لكل حصة.
صالح  محمد  للسيد  مملوكة 
 1000 زاقة   بن  الرحمان  عبد  بن 
 100 قيمة  من  ا تماعية  حصة 
قدرها  بمساهمة   درهم لكل حصة  

)100.000.00 درهم (.  
بشكل   ملزمة  الشركة   التسييف: 
صحيح  بتوقيع  وحيد  للسيد محمد 
صالح بن عبد الرحمان بن زاقة  ملدة 

غيف محددة . 
فاتح  من  تبتدئ  املالية:   السنة 
كل  من  ديسمبف   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة. 
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
باڭادير   التجارية  باملحكمة  الضبط 

9 فبفاير 2022  تحت رقم 108487.
222 P

 CENTRE DE FORMATION,
 D’ETUDES ET D’EXPERTISES

CFEE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
صياغة  تمت   ،  2022 يناير   7 يوم 
محدوة  لشركة  التأسي�شي  القانون 

املسؤولية لها الخصائص التالية :
 CENTRE DE  : التسمية 
 FORMATION, D’ETUDES ET

.D’EXPERTISES CFEE
الهدف : 

والدراسات  والنصائح  التدري1 
التشخيصية والخبفة.

ابن  شارع   79  : اإل تماعي  املقر 
أكدال  الثاني  الطابق   6 سينا شقة 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

 Mr.  اإلدارة : عهد تسييف الشركة

.EL QACEMI MOKHTAR

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبف.

وتسجيل   : القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 

فبفاير   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 157719.

 223 P

UNIMETRIC
 SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

يوم  ومسجل  بسال   2022 يناير   10

رقم  تحت  بالرباط   2022 يناير   18

األسا�شي  القانون  إنجاز  تم   ،2391

املسؤولية  ذات  لشركة  املؤسس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي 

تتضمن :

  UNIMERIC SARL AU : التسمية

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.
رقم   : اإل تماعي  مقرها  عنوان 

حي  املسكيني  رحال  شارع   ،392

اشماعو مدينة سال املغرب.
درهم،   100.000.00  : رأس مالها 

بقيمة  حصة   1000 كالتالي  مقسم 

الواحدة  للحصة  درهم   100.00

الوحيد  الشريك  ملكية  في   ميعها 

السيد عثمان محسين.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة: 

الشركة  99 سنة.

التسيف : السيد عثمان محسين.

املوضوع :

أشغال مختلفة أو أشغال البناء، 

صيانة املباني.

أو  الديكور  التشطيبات،  أشغال 

الزخرفة.

تبليط، تغليف وتغطية االرضيات 

والجدران وتسقيف االسطح واملباني.

للبناء،  املخصصة  املواد  تجارة 

الزخرفة والديكور.

تجارة، تركي1 وانجاز كل ما يتعلق 

أنظمة  الصحية  املرافق  بالسباكة، 

التدفئة والتكييف والكهرباء.

املعمارية  الفنون  في  االستشارة 

وتصميم  والخار ية  الداخلية 

والديكور،  الزخرفة  الفضاء، 

والخارجي  الداخلي  التنسيق 

للفضاءات  واملباني.

املخصصة  املواد  استيفاد  ميع 

املباني،  تغطية  تبليط،  لتغليف، 

عينات،  ايضا  االرضيات  الجدران، 

أغراض  بساط،  أثواب،   دهان، 

املواد  والزينة،  ميع  الزخرفة 

أعمال  إلنجاز  الالزمة  واألغراض 

الديكور  الزخرفة،  التشطيبات، 

والبناء، معدات مكتبية واملعلوميات.

الطابع  ذو  والتسييف  املعامالت 

العقاري واالشهار، صيانة، بيع شراء 

كراء  واملنقولة،  العقارية  املمتلكات 

وعموما انجاز كل  والتجارة،  املباني، 

مباشرة  عالقة  لها  التي  العمليات 

املذكورة  بالعمليات  مباشرة  غيف  أو 

والتي من شأنها أن تساهم في تنمية 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2022 تحت رقم 38204.

تحت رقم   RC  : السجل التجاري 

.35385

 ICE للمقاولة  املوحد  التعريف 

.002986246000086

.IF 51710305  التعريف الضريبي

224 P

STE. DREAM AGENCY
S.A.R.L A AU

حل الشركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمو 1 

 31 ديسمبف 2021 باملحمدية لشركة 

 STE. DREAM AGENCY S.A.R.L A

AU  تقرر ما يلي :

حل الشركة.
الرو�شي  ريم  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.
للتصفية   الشركة  مقر  تحديد 
 1 الرقم   E2 عمارة   1 بالزا  بارك 

املحمدية.
باملحكمة   : القانوني  االيداع  تم 
 81 رقم  تحت  باملحمدية  اإلبتدائية 

بتاريخ 18 يناير 2022.
لإليداع والنشر

اإلدارة

225 P

STE. NATUREL INDUSTRY
S.A.R.L A.AU

تصفية  الشركة
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 
لشركة  باملحمدية   2022 يناير 
 NATUREL INDUSTRY S.A.R.L A

AU  تقرر ما يلي :
التصفية النهائية  للشركة.

غلق عمليات التصفية.
إبراء ذمة املصفي.

باملحكمة   : القانوني  االيداع  تم 
اإلبتدائية باملحمدية تحت رقم 284 

بتاريخ 8 فبفاير 2022.
لإليداع والنشر

اإلدارة

226 P

STE. ARASS
S.A.R.L A.AU
تأسيس شركة

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 
ديسمبف 2022 باملحمدية تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
بالخصوصيات  الوحيد  الشريك 

التالية :
املوضوع اإل تماعي :

لجميع  متنوعة  أعمال  مقاول 
املهن.

التجارية  العمليات  كل  وعموما 
ما  و ميع  واملالية  والصناعية 
يتعلق بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

بالنشاط املزاول.



3083 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

 STE. ARASS شركة   : التسمية 
.S.A.R.L A.AU

املقر اإل تماعي : 4 تجزئة الحرية 
شارع   3 شقة  الثاني  الطابق   1

فلسطين املحمدية.
املدة : 99 سنة.

درهم   10000.00  : الرأسمال 
مقسمة إلى 1000 حصة 100 درهم 
الشركاء  على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي :
ساهم  عركان  محمد  السيد 

100000درهم.
عركان  محمد  السيد   : التسييف 

مسيف للشركة ملدة غيف محدودة.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

نهاية ديسمبف.
القانوني  لإلحتياط   5%  : األرباح 

والباقي يقسم على الحصص.
باملحكمة   : القانوني  االيداع  تم 
 18 رقم  تحت  باملحمدية  اإلبتدائية 

بتاريخ 4 يناير 2022.
السجل التجاري قم 29593.

لإليداع والنشر
اإلدارة

227 P

ST DOUNIA TRAVEL
SARL

بيع حصص
التسييف
استقالة

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 
تقرر البيضاء  بالدار   2021  يناير 

ما يلي :
بيع 2600 حصة من السيد محمد 

ربيع للسيد عبد القادر ربيع.
مسيف  ربيع  القادر  عبد  السيد 

للشركة ملدة غيف محدودة.
من  ربيع  محمد  السيد  استقالة 
يناير   15 تاريخ  من  ابتداء  التسييف 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

807321 بتاريخ 5 يناير 2022.
لإليداع والنشر

اإلدارة

228 P

ST DISNEY TRAVEL
SARL

بيع حصص
 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 
تقرر البيضاء  بالدار   2021  فبفاير 

ما يلي :

بيع 100 حصة من السيد محمد 
ربيع للسيدة  ليلة ربيع.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

807320 بتاريخ 5 يناير 2022.
لإليداع والنشر

اإلدارة

229 P

مكت1 محمد بوزبع

تمارة

HAMRI FRERES
س ت تمارة : 130749

تنازل عن حصص
تحيين القوانين األساسية للشركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتمارة 

قرر الجمع العام   2022 فبفاير   4 في 

 HAMRI FRERES االستثنائي لشركة

درهم   100.000 رأسمالها  ش.ذ.م.م 

 مقرها بتمارة الجماعة القروية سيدي

A بقعة  الحوامد  دوار  زعيف   يحي 

ما يلي :

السادة  تنازل  على  املصادقة 

عبد  سليم الحمري،  وديع الحمري، 

يوسف  الحمري،  عالء  هللا الحمري، 

وتوفيق  الحمري  الدين  عز  الحمري 

فئة  حصة من   2.222 الحمري عن 

100 درهم للواحدة بملكونها بشركة 

السيدين  لفائدة   HAMRI FRERES

أمين الحمري ومهدي الحمري.

تحيين القوانين األساسية للشركة.

وبذلك تم تعديل املواد 1 و 6 و 7 

من القانون األسا�شي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 فبفاير   9 بتاريخ 

.7416
من أ ل االستخالص والبيان

230 P

SAMZ IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمسيف وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : تجزئة لوفا حميد

بقعة 23،  ماعة الساحل

حد السوالم

بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 2 يناير 

2022 بحد السوالم تم وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بمساهم وحيد باملواصفات 

التالية :

 SAMZ IMMOBILIER : التسمية

ش.م.م.م.و.

الهدف : 

القيام بجميع عمليات االستثمار 

العقاري.

حيازة األرا�شي العارية أو التي بها 

مباني قصد الهدم.

عمليات  وتنفيذ  ميع  إنجاز 

البناء.

استيفاد  ميع أنواع املواد الالزمة 

لعمليات البناء أو التقسيم.

لوفا  تجزئة   : اال تماعي  املقر 

23،  ماعة الساحل،  بقعة  حميد، 

حد السوالم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.

رأس املال : رأسمال الشركة محدد 

درهم مقسم على   100.000 في مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

ملك  في  بالكامل  الواحدة  للحصة 

السيد فتاح عبد املولى كتعويض عن 

مساهمته النقدية.

التسييف :

الشركة سيتم تسييفها من طرف 

غيف  وملدة  املولى  عبد  فتاح  السيد 

محدودة.

السنة   : اال تماعية  الفتفة 

 31 إلى  يناير  فاتح  من  اال تماعية 

ديسمبف من كل سنة.

تم اإليداع القانوني لكل الوثائق 
املتعلقة بتأسيس الشركة لدى كتابة 
الضبط باملحكمة االبتدائية ببفشيد 
بتاريخ 2 فبفاير 2022 تحت رقم 108 
وتم تسجيل الشركة بنفس املحكمة 
رقم  تحت   2022 فبفاير   2 بتاريخ 

.16189
مقتطف من أ ل اإلشهار

املسيف

231 P

AMS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمسيف وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : تجزئة لوفا حميد
بقعة 23،  ماعة الساحل

حد السوالم
بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 2 يناير 
2022 بحد السوالم تم وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
محدودة بمساهم وحيد باملواصفات 

التالية :
 AMS IMMOBILIER  : التسمية 

ش.م.م.م.و.
الهدف : 

القيام بجميع عمليات االستثمار 
العقاري.

حيازة األرا�شي العارية أو التي بها 
مباني قصد الهدم.

عمليات  وتنفيذ  ميع  إنجاز 
البناء.

استيفاد  ميع أنواع املواد الالزمة 
لعمليات البناء أو التقسيم.

لوفا  تجزئة   : اال تماعي  املقر 
23،  ماعة الساحل،  بقعة  حميد، 

حد السوالم.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري.
رأس املال : رأسمال الشركة محدد 
درهم مقسم على   100.000 في مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
ملك  في  بالكامل  الواحدة  للحصة 
السيد فتاح عبد املولى كتعويض عن 

مساهمته النقدية.
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التسييف :

الشركة سيتم تسييفها من طرف 

غيف  وملدة  املولى  عبد  فتاح  السيد 

محدودة.

السنة   : اال تماعية  الفتفة 

إلى يناير  فاتح  من   اال تماعية 

 31 ديسمبف من كل سنة.

تم اإليداع القانوني لكل الوثائق 

املتعلقة بتأسيس الشركة لدى كتابة 

الضبط باملحكمة االبتدائية ببفشيد 

بتاريخ 2 فبفاير 2022 تحت رقم 109 

وتم تسجيل الشركة بنفس املحكمة 

رقم  تحت   2022 فبفاير   2 بتاريخ 

.16191
مقتطف من أ ل اإلشهار

املسيف

232 P

LE COMPTOIR DU BETON

SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 46 Boulevard

Zerktouni 3ème Etage Appt n°6

CASABLANCA

RC N° : 469779

استقالة مسيف
 LE شركة  شركاء  اتخذ 

 COMPTOIR DU BETON SARL

خالل الجمع العام االستثنائي بتاريخ 

12 يناير 2022 القرارات التالية :

سعاد  السيدة  املسيفة  استقالة 

العلمي.

طه  السيد  باستمرار  اإلقرار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الفروكي 

كمسيف   EE333814 رقم  الوطنية 

للشركة وذلك ملدة غيف محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

811290 بتاريخ 3 فبفاير 2022.
مقتطف من أ ل اإلشهار

233 P

 SYL PRESTATIONS
SERVICES
SARL AU

AU CAPITAL, DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°48 APPT 1

 AVENUE FAL OULAED OUMEIR
 AGDAL RABAT

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   24
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية : 
 SYL  : التجاري  االسم 

PRESTATIONS SERVICES
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.
اعمال   : اال تماعي  النشاط 

الطباعة.
درهم   100.000  : الرأسمال 
لفائدة  حصة   1000 الى  مقسمة 

السيد حكيم الوزاني.
املدة : 99 سنة.

املقر اال تماعي : الشقة 1 رقم 48 
شارع فال ولد عميف اكدال.

بواسطة  الشركة  تسييف   : املسيف 
السيد حكيم الوزاني. 

بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   08.02.2022 بتاريخ  بالرباط 

رقم السجل التجاري157715.
234 P

CODEL
SARL

AU CAPITAL, DE 100.000 DHS
 MAGASIN N° 4, IMM 2,
RESIDENCE MANSOUR 3

 RABAT 
 RC : 121109

الغيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
   CODEL الشركة العادي قرر شركاء 

بتاريخ 20 ديسمبف 2021 مايلي :
مصفي  تقرير  على  املصادقة 
الشركة املعين بمقت�شى الجمع العام 

الغيف العادي 20.12.2021.

العمليات  على  ميع  املصادقة 
على  املوافقة  و  النهائية  التصفية 

النتائج السلبية لتصفية.
التصريح باإلغالق النهائي ملسطرة 

التصفية و الحل النهائي للشركة.
املوافقة على االبراء النهائي ملصفي 

الشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   03.02.2022 بتاريخ  بالرباط 

رقم 121843.
235 P

AC TOURS SERVICES
 SARL

AU CAPITAL, DE 100.000 DHS
 RUE TARGA 200, IMM N° 6,
 MAGASIN N° 1 HAY NAHDA

.YOUSSOUFIA - RABAT
RC : 152865

الغيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
يناير   17 بتاريخ  املنعقد  و  العادي 
 AC TOURS 2022  قرر شركاء شركة

SERVICES ما يلي :
للشركة  التجاري  االسم  تغييف 

S.L.G AUTO : ليصبح
بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    09.02.2022 بتاريخ  بالرباط 

رقم 121997.
236 P

EL MEKALI ENTREPRISE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها يبلغ 100.000 درهم
املقر اال تماعي : 103 إقامة قادس 

الشقة 9 رياض األندلس حي الرياض 
الرباط

رفع وخفض الرأسمال اال تماعي 
للشركة

بتاريخ مداوالت   بمقت�شى 
إن الجمعية العامة   2022 يناير   17

غيف العادية قد قررت :

من  الشركة  رأسمال  رفع 

 3.835.169,78 إلى  درهم   100.000

املدينة  الذمم  خالل   من  درهم 

السائلة واملستحقة ممثلة بالحساب 

الجاري للمساهمين.

من  الشركة  رأسمال  نقص 

 400.000 درهما إلى   3.835.169.78

درهما.

أسا�شي  ديد  نظام  وضع  تم 

مرفق بالتعديل أعاله.

اإليداع القانوني :

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  فبفاير 2022   7 بالرباط بتاريخ 
رقم 121868.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

237 P

RNV BUILDING
SARL

تصفية
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 29/10/2021 بتاريخ  االستثنائي 

 RNV BUILDING قرر مسيف شركة 

SARL مقرها اال تماعي بالرباط، 15 
زنقة واد زيز رقم 1 أكدال، ما يلي :

تصفية الشركة.

بنعزوز  عادل  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة. 

نفس  هو  الشركة  تصفية  مقر   

مقرها اال تماعي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

12/01/2022 تحت رقم 121307.

238 P

101SERVICES
SARL

شركة ذ.م.م

بمقت�شى عقد عرفي قررت شركة 

ذات  شركة   101SERVICES SARL

رأس  ش.ذ.م.م  محدودة  مسؤولية 

املال 100.000 درهم ما يلي :
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 15 رقم  اال تماعي  املقر  تحويل 

أكدال   4 رقم  شقة  األبطال  شارع 

إقامة  الجديد  العنوان  إلى  الرباط 

سميف ميس عمارة 11 شقة 6 تجزئة 

سعيد حجي سال.

الشافعي  الياس  السيد  قرر 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

AL526 بيع 250 حصة والسيد معاد 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الشافعي 

حصة   250 بيع   A391049 رقم 

للسيدة ها ر خليد.

تعيين  باإل ماع  الشركاء  قرر 

السيد ها ر خليد كمسيفة. 

تغييف النشاط بضم  قرر الشركاء 

األنشطة التالية :

أشغال مختلفة.

تنظيف الو هات املباني العمارات 

واملحالت التجارية.

مختلف أنواع التجارة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 122014 

بتاريخ 8 فبفاير 2022.
للبيان

239 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شـركـة مـحـدودة املـسـؤولـيـة

ذات الشريك الوحيد

رأسـمـال : 500.000 درهم

1. شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 1

بلوك ج السوي�شي -الرباط

 INSTALLATION

 TECHNIQUE

PROFESSIONNELLE
 » ITPI «

شـركـة مـحـدودة املـسـؤولـيـة

ذات رأسـمـال 100.000 درهـم

تجزئة الوفاق عمارة 1333 متجر 5 

تمارة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تقرر   ،22/11/2021 للشركة بتاريخ 

ما يلي :

قبول بيع الحصص اال تماعية : 

قرر الجمع العام بيع :

مملوكة  إ تماعية  حصة   100

ميشيل  السيد  قبل  من  سابقا 

سويينين، لصالح السيد محمد نوفل 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مهدي 

.A379190 الوطنية رقم

مملوكة  إ تماعية  حصة   100

سابقا من قبل السيد املهدي املتوكل، 

مهدي  نوفل  محمد  السيد  لصالح 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.A379190 رقم

تقرر   : األسا�شي  النظام  تعديل 

النظام  من  و7   6 املادتين  تعديل 

االسا�شي للشركة على النحو التالي :

املادة 6 : املساهمات :

نقدية  مساهمات  الشركاء  قدم 

وهي :

السيد ميشيل سويينين : 40.000 

درهم.

 40.000  : متوكل  املهدي  السيد 

درهم.

 : مهدي  نوفل  محمد  السيد 

20.000 درهم.

بحيث يكون مجموع املساهمات: 

100.000 درهم.
املادة 7 : رأس املال الشركة :

 100.000 السهم  مال  رأس  يبلغ 

 1000 إلى  مقسم  وهو  درهم، 

درهم   100 بقيمة  إ تماعية  حصة 

للحصة اإل تماعية، مدفوع بالكامل 

بما يتناس1 مع  ومخصص للشركاء 

مساهماتهم :

 400  : سويينين  ميشيل  السيد 

حصة إ تماعية.

السيد املهدي متوكل 400 : حصة 

إ تماعية.

  200 : السيد محمد نوفل مهدي 

حصةإ تماعية.

تحيين النظام األسا�شي.

الوكالة للقيام باإل راءات. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 

رقم  تحت   14/01/2022 بتاريخ 

.127145

240 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شـركـة مـحـدودة املـسـؤولـيـة

ذات الشريك الوحيد

رأسـمـال : 500.000 درهم

1. شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 1

بلوك ج السوي�شي -الرباط

SALA AUTO SERVICES

شـركـة مـحـدودة املـسـؤولـيـة

رأسـمـال 6.500.000 درهـم

كم 2 ، طريق الرباط القنيطرة

سال

للشركة  العام  الجمع  بمقت�شى 

تقرر   ،01/07/2021 بتاريخ  عقد 

ما يلي: 

تعيين وصالحيات املسيف : 

للسيد  التسييف  صالحيات  نهاية 

عالء الحطاب في 30 يونيو 2021. 

التسييف  صالحيات  تجديد 

غاية إلى  الحطاب  عالء   للسيد 

30 يونيو 2022.

صالحيات  تفويض   : التوقيع 

التوقيع اال تماعي ل :

صالحية  كيفي:  محمد  السيد 

الصالحيات  مع  حدود  بال  التوقيع 

.
ً
األكثف شموال

السيد عالء الحطاب :

يتعلق  فيما  محدود  غيف  توقيع 

بالخدمات البنكية. 

يتعلق   ما  كل  في  منفصل  توقيع 

باإل راءات االعتيادية إلدارة الشركة.

محمد  السيد  مع  توقيع مشتفك 

كيفي عن أي التزام له عالقة بشراء أو 

ومعامالت  االئتمان،  العقارات،  بيع 

اإلدارية  املعامالت  باستثناء  الرهن 

اليومية املتعلقة بنشاط الشركة.

الوكالة للقيام باإل راءات.

الوكالة للقيام باإل راءات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بتاريخ 02/2022.

241 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS
شـركـة مـحـدودة املـسـؤولـيـة

ذات الشريك الوحيد
رأسـمـال : 500.000 درهم

1. شارع الشهيد ضياء الرحمان قطاع 1
بلوك ج السوي�شي -الرباط

 INSTALLATION
 TECHNIQUE

PROFESSIONNELLE
» ITPI «

شـركـة مـحـدودة املـسـؤولـيـة
رأسـمـال 100.000 درهـم

 مجموعة الوفاق، عمارة 1333
 متجر رقم 5 - تمارة

قرر الجمع العام للشركة بتاريخ 
23/11/2021، ما يلي : 

 : للشركة  املسيف  املدير  استقالة 
يقبل اال تماع العام استقالة السيد 
ميشيل سوينين من مهامه كمدير مع 
إبراء ذمته بالكامل  خالل فتفة واليته 

حتى تاريخ استقالته.
تعيين مسيف الشركة :

تقرر تعين السيد املهدي املتوكل، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم A376495، كمسيف للشركة ملدة 

غيف محدودة مع كامل الصالحيات. 
تعديل   : تعديل النظام األسا�شي 
على  األسا�شي  النظام  من   12 املادة 

النحو التالي : 
وصالحيات  تعيين   -  12 املادة 

املدراء : 
طرف  من  الشركة  تسيف  يتم 
الحامل   ، املتوكل  املهدي  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مع  محدودة  غيف  ملدة   A376495

كامل الصالحيات :
في  ميع  الشركة  املدير  يمثل 
الشركة  بهدف  املتعلقة  املعامالت 
بنشاط  املتعلقة  الغيف  تلك  عدا  ما 
بالصالحيات  يتمتع  إذ  الشركة، 
الشركة  عن  نيابة  للتصرف  الالزمة 
الحا ة  دون  و  الظروف  في  ميع 
بغض  خاصة.  صالحيات  تبفير  إلى 
في معارضة  النظر عن حق الشركاء 
أي معاملة قبل إبرامها كما له حق 

التوقيع اال تماعي.
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الوكالة للقيام باإل راءات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 

في 9 فبفاير 2022، إيداع رقم 7419.

242 P

RC IMMO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

5 يناير 2022 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

RC IMMO SARL AU : التسمية

: اقتناء وبناء وبيع وتأ يف  الهدف 

وغيف  املبنية  واملباني  األرا�شي   ميع 

نصف  أو  كاملة  واملنشآت  املبنية 

كاملة من أي نوع.

شقة   ،3 عمارة   : املقر اال تماعي 

لوكيلي،  احمد  موالي  شارع   ،8

حسان، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

إلى  درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

 100 حصة ا تماعية بقيمة   1000

درهم للحصة سدد اكتتابها وتوزيعها 

كما يلي :

السيدة غزالن لينا : 100 حصة.

السيدة  الشركة  تدير   : التسييف 

ملدة غيف محدودة ابتداء  غزالن لينا، 

األسا�شي  القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعتماد توقيعها في  ميع 

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

ديسمبف من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

من  يخصم ما قدره %5   : األرباح 

في  القانوني  االحتياطي  تكوين  أ ل 

حدود 1/5 من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 157641 

بتاريخ 3 فبفاير 2022.
بمثابة مقتطف وبيان

243 P

 SOCIETE NEW CONCEPT

PHARMA

SARL AU

حل الشركة
بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط 

قرر الجمع العام غيف العادي للشركة 

بتاريخ 20 يناير 2022 ما يلي :

الفسخ املسبق.

الطابق  التصفية  مقر  تحديد 

لفقيه  إقامة   1 رقم  شقة  األول 

الجزائر،  شارع   ،23 التطواني، 

الرباط.

قاسو زليم  السيد  تعيين 

عبد الحكيم للشركة بدون مقابل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 122005.

244 P

SOCIETE WASH TARGA

SARL AU

حل الشركة
بمقت�شى عقد عرفي حرر بالرباط 

قرر الجمع العام غيف العادي للشركة 

بتاريخ 18 يناير 2022 ما يلي :

الفسخ املسبق.

تحديد مقر التصفية إقامة رقم 6 

شقة رقم 3، زنقة سيام، الرباط.

زكرياء   قاسو  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة بدون مقابل.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 122004.

245 P

ALTERNEO

تفويت حصص ا تماعية
الحصص  تفويت  بمقت�شى 

بتاريخ  املنعقد  اال تماعية 

الشركاء  قرر   ،2021 23 أغسطس 

شركة   ALTERNEO شركة  في 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  والكائن  درهم   500.000

اال تماعي بالدار البيضاء، 11، زنقة 

املعاريف،  ،5 الطابق  بالل،   عزيز 

ما يلي :

خمس   PATMOS شركة  تفويت 

السيد  إلى  تملكها  حصص   )5(

دومنيك روبيف لوفيالن.

العام  الجمع  قرر  لذلك  تبعا 

 23 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

صياغة  تغييف   2021 أغسطس 

الفصلين 6 و7 من القانون األسا�شي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ فاتح ديسمبف  البيضاء  بالدار 

2021 تحت رقم 802757.
بمثابة بيان ومقتطف

املسيفة

246 P

HYGIENEO

تفويت حصص ا تماعية
الحصص  تفويت  بمقت�شى 

بتاريخ املنعقد   اال تماعية 

الشركاء  قرر   ،2021 سبتمبف   20

شركة   HYGIENEO شركة  في 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  والكائن  درهم   2.700.000

اال تماعي بالدار البيضاء، 11، زنقة 

املعاريف،  ،5 الطابق  بالل،   عزيز 

ما يلي :

 PHENIX شركة  تفويت 

ALLIANZ CAPITAL 26900 حصة 

روبيف  دومنيك  السيد  إلى  تملكها 

لوفيالن.

 IDEES RD شركة   تفويت 

حصة تملكها إلى السيد دومنيك   50
روبيف لوفيالن.

الشيخاوي  وفاء  السيدة  تفويت 

السيد  إلى  تملكها  حصص   10

دومنيك روبيف لوفيالن.

العام  الجمع  قرر  لذلك  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 20 سبتمبف 

و7   6 تغييف صياغة الفصلين   2021

من القانون األسا�شي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يناير   20 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2022، تحت رقم 809136.
بمثابة بيان ومقتطف

املسيفة

247 P

HYGIENEO
تفويت حصص ا تماعية

الحصص  تفويت  بمقت�شى 

بتاريخ املنعقد   اال تماعية 

الشركاء  قرر   ،2021 أغسطس   27

شركة   HYGIENEO شركة  في 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  والكائن  درهم   2.700.000

اال تماعي بالدار البيضاء، 11، زنقة 

املعاريف،  ،5 الطابق  بالل،   عزيز 

ما يلي :

   PATMOS شركة  تفويت 

10حصص تملكها إلى السيد دومنيك 

روبيف لوفيالن.

العام  الجمع  قرر  لذلك  تبعا 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

صياغة  تغييف   2021 27 أغسطس 

الفصلين 6 و7 من القانون األسا�شي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

يناير   20 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2022، تحت رقم 809134.
بمثابة بيان ومقتطف

املسيفة

248 P
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PHENIX ALLIANZ CAPITAL
تفويت حصص ا تماعية

الحصص  تفويت  بمقت�شى 

بتاريخ املنعقد   اال تماعية 

في  قرر الشركاء   ،2021 سبتمبف   28

 PHENIX ALLIANZ CAPITAL شركة

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
درهم والكائن   1.000.000 رأسمالها 

البيضاء،  بالدار  اال تماعي  مقرها 
 ،5 الطابق  بالل،  عزيز  زنقة   ،11

املعاريف، ما يلي :

آن  السيدة  ينفييف  تفويت 

تملكها   )1( ماري أوبيف حصة واحدة 

إلى السيد دومنيك روبيف لوفيالن.

العام  الجمع  قرر  لذلك  تبعا 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 28 سبتمبف 

و7   6 تغييف صياغة الفصلين   2021

من القانون األسا�شي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبف   3 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2021، تحت رقم 802995.
بمثابة بيان ومقتطف

املسيفة

249 P

ALTERNEO
تفويت حصص ا تماعية

الحصص  تفويت  بمقت�شى 

بتاريخ املنعقد   اال تماعية 

الشركاء  قرر   ،2021 سبتمبف   23

شركة   ALTERNEO شركة  في 
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

مقرها  والكائن  درهم   500.000
اال تماعي بالدار البيضاء، 11، زنقة 

املعاريف،  ،5 الطابق  بالل،   عزيز 

ما يلي :

 PHENIX شركة  تفويت 

حصة   250  ALLIANZ CAPITAL

روبيف  دومنيك  السيد  إلى  تملكها 

لوفيالن.

 4490  IDEES RD تفويت شركة 

دومنيك  السيد  إلى  تملكها  حصص 

روبيف لوفيالن.

الشيخاوي  وفاء  السيدة  تفويت 

5 حصص تملكها إلى السيد دومنيك 

روبيف لوفيالن.

العام  الجمع  قرر  لذلك  تبعا 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

صياغة  تغييف   2021 23 أغسطس 

الفصلين 6 و7 من القانون األسا�شي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ فاتح ديسمبف  البيضاء  بالدار 

2021، تحت رقم 802757.
بمثابة بيان ومقتطف

املسيفة

250 P

OUASSAL TRANS شركة
العنوان : دوار امراغ اكلو - تيزنيت

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2022 يناير   26 بتاريخ  العادي  غيف 

بتيزنيت بمقر الشركة تقرر ما يلي :

وصال  هللا  عبد  السيد  استقالة 

من مهامه كمسيف.

استقالة السيدة حياة بوهرية من 

مهامها كمسيفة نشاط النقل.

حصص  تفويت  على  املوافقة 

أسهم السيد وصال عبد هللا لصالح 

السيد إنفالس.

تعيين السيد حسن إنفالس مديرا 

 ديدا للشركة.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني بمكت1 الضبط لدى 

بتاريخ بتزنيت  االبتدائية   املحكمة 

8 فبفاير 2022، تحت رقم 44.

251 P

AYUR BEAUTY مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  بمقت�شى عقد عرفي حرر 

18 يناير 2022 في الرباط، تم تحرير 

لشركة ذات مسؤولية محدودة التي 

تحمل املميزات التالية :

 AYUR مقاولة   : التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   BEAUTY

محدودة.
الهدف :

عال ات التجميل واالستفخاء
املكياج واألظافر.

عال ات الو ه والجسم.
 / الحديثة  بالتقنيات  العال ات 

الحمام.
زنقة ضاية   ،6   : املقر اال تماعي 
 ،16 شقة  الرابع،  الطابق  عوا، 

أكدال، الرباط.
مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :
 1000  : بعزيز  غيثة  السيدة 

حصة.
التسييف واإلمضاء :

غيف محدودة  ملدة  الشركة  تسييف 
من طرف السيدة غيثة بعزيز.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
السيدة غيثة بعزيز.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة.

بعد اقتطاع %5   : تقسيم األرباح 
كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حس1 

قرار الشركاء.
التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 
فبفاير 2022   8 التجارية للرباط يوم 

تحت رقم 157775. 
252 P

REMIND STORIE INVEST
SARL

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : SECTEUR 13 C 8

HAY RYAD RABAT
RC : 86035

تجديد والية مسيف الشركة
العامة  الجمعية  ملحضر  وفقا 
 REMIND STORIE املختلطة لشركة
INVEST SARL بتاريخ 5 يناير 2022 

قرر الشركاء ما يلي :

صبفينا  السيدة  استقالة  تأكيد 

بوزيدي.

تعيين السيد ر�شى خلقي كمسيف 

 ديد للشركة.

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بالرباط  التجاري 

2022 تحت الرقم 121700.

253 P

LES CELLIERS DE MEKNES
SA

 Au capital de 460.000.000

Dirhams

 Siège social : CHATEAU

 ROSLANE COMMUNE RURALE

IKEDAR EL HAJEB

RC N° 17136

اإلدارة  مجلس  ملحضر  وفقا 

 LES CELLIERS DE لشركة 

بتاريخ املنعقد   MEKNES SA 

13 أكتوبر 2021 قرر أعضاء مجلس 

مارية  غيثة  السيدة  تأكيد  اإلدارة 
وبالتالي  عامة  مديرة  كرئيسة  زنيبف 

للتصرف  الصالحيات  بجميع  تتمتع 

في شؤون الشركة.

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   3 بتاريخ  بمكناس  التجاري 

2022 تحت رقم 409.

254 P

BAREA
SARL AU

AU CAPITAL DE 6.700.000 DHS

 LOTISSEMENT EL WAFAA N°85

MOHAMADIA

R.C N° 18457

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

 2018 نوفمبف   18 بتاريخ  املنعقد 

لشركة BAREA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة، بشريك وحيد.
رأسمالها : 6.700.000 درهم.

الوفاء  تجزئة   : مقرها اال تماعي 
رقم 85 املحمدية.
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قرر الشريك ما يلي :
رفع رأس املال.

إلى  درهم   6.700.000 من 
13.500.698 درهما.

إحداث القانون الداخلي للشركة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ باملحمدية   االبتدائية 
28 نوفمبف 2018 تحت رقم 18457.
255 P

INVESTAMO
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت   ،09/02/2022 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�شي  القانون  صياغة 
بشريك وحيد،  محدودة املسؤولية  

لها الخصائص التالية : 
 .»INVESTAMO« : التسمية

استحواذ،  االشتفاك،   : الهدف 
شراء األسهم وبيعها.

شارع  59  : اال تماعي   املقر 
ابن سينا شقة رقم 11 اكدال الرباط.
من تاريخ  سنة إبتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
الشركة  تسييف  عهد   : اإلدارة 

السيد علي اليازغي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبف.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  بالسجل  الشركة 
بتاريخ  بالرباط،  التجارية  للمحكمة 

2022/02/09، تحت رقم 122000.
256 P

YAZID EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد
يبلغ رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 134، زنقة كيندي
217، تبفيكت

السجل التجاري بسال رقم : 30051
تفويت حصص ا تماعية

 تغييف الشكل القانوني للشركة
 استقالة مسيف وتعيين مسيف  ديد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

29 يوليو 2021 تم تفويت الحصص 

اال تماعية كما يلي :

عائشة  بلميف  الشاوي  السيدة 

فوتت مجموع حصصها والتي تملكها 

في الشركة أي 500 حصة ا تماعية 

لفائدة السيد فؤاد الفجري.

السيد بوديرا امين فوت مجموع 

حصصه والتي يملكها في الشركة أي 

250 حصة ا تماعية لفائدة السيد 

فؤاد الفجري.

السيد بوديرا ايمن فوت مجموع 

حصصه والتي يملكها في الشركة أي 

250 حصة ا تماعية لفائدة السيد 

الحصص  مجموع  الفجري  فؤاد 

في  ا تماعية  حصة   1000 املفوتة 

مبلغ 100.000 درهم.

الجمعية  مداوالت  بمقت�شى 

يوليو   29 العامة غيف العادية بتاريخ 

2021 تم :

تفويت الحصص البينة أعاله.

استقالة السيد بوديرا رشيد من 

مهامه كمسيف.

فؤاد  الفجري  السيد  تعيين 

 YAZID لشركة  مسيفا  بصفته 

غيف  وملدة   EXPRESS  SARL AU

محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة من شريك وحيد.

من  و16   7  ،6  ،1 املواد  تغييف 

النظام األسا�شي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال،  التجارية  باملحكمة  القانوني 

بتاريخ 17 أغسطس 2021 تحت رقم 

.37178
من أ ل التلخيص والنشر

التسييف

257 P

األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء
67/69 شارع موالي ادريس األول

الطابق األول الشقة رقم 3

 05.22.82.18.99 / 05.22.82.25.25.88

الفاكس : 05.22.82.15.42

RESA DEVELOPPEMENT 
S.A.R.L.A.U 

شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

رأسمال ا تماعي : 100.000 درهم
151، زنقة اسامة بن زايد الطابق 

الثاني رقم ج حي املعاريف
الدار البيضاء

بالدار  عرفي  عقد  بمقت�شى 
يونيو 2021 قرر  بتاريخ 16  البيضاء 
السيد املهدي رزقي الشريك الوحيد 
 RESA DEVELOPPEMENT لشركة 
محدودة  شركة   S.A.R.L.A.U
مقرها  وحيد،  بشريك  املسؤولية 
اسامة  زنقة   ،151  : اال تماعي 
حي  ج  رقم  الثاني  الطابق  زايد  بن 
رأسمالها  البيضاء،  الدار  املعاريف، 

100.000درهم ما يلي :
للشركة  التجاري  النشاط  تغييف 
املذكورة أعاله حيث أصبح اإلنعاش 

العقاري.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  التجاري 
البيضاء بتاريخ 30 يونيو 2021 تحت 

رقم 784818.
للخالصة والبيـان

األستاذ محمد رشيد التدالوي

258 P

 SOCIETE TRANS BESOIN
COLIS
 S.A.R.L

املقر اال تماعي : رقم 291 زنقة 
12 تجزئة العنبفة س1 طريق عين 

السمن فاس
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي بفاس بتاريخ 
24/01/2022 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة تتميز بالخصائص 

التالية :

 TRANS  : الشركة  تسمية 

مسؤولية  ذات   BESOIN COLIS

محدودة.

الهدف اال تماعي :

نقل البضائع الوطنية والدولية.

ارساليات.
زنقة   291 رقم   : املقر اال تماعي 

عين  طريق  س1  العنبفة  تجزئة   12

السمن فاس .

من تاريخ   سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

إلى    1/1 من   : السنة املحاسباتية 

31/12 من كل سنة.

مبلغ  في  محددة   : الرأسمال 

 1000 إلى  مجزأة  درهم   100.000

درهم لكل حصة   100 حصة بقيمة 

موزعة كالتالي :

حسن درو�شي 500 سهم.

ابراهيم بارحو 500 سهم.

مجموع األسهم : 1000 سهم.

من  مسيفة  الشركة   : التسييف   

طرف : ابراهيم بارحو وحسن درو�شي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم  

 02/02/2022 بتاريخ   M134/2022

الضريبة   71195 التجاري  السجل 

املهنية رقم 13406373.

259 P

 GROUPE SCOLAIRE LA CITE

AL MADINA PRIVE
SARL AU

مجموعة مدارس املدينة 

الخصوصية

شركة محدودة املسؤولية

لشريك وحيد
رأسمالها : 200.000 درهم

مقرها اال تماعي : تجزئة سناء 2

حي نجاح األميف تجزئة رقم 21 

وتجزئة رقم 15 زنقة القرنفل اسفي

العام  الجمع  مداوالت  بمقت�شى 

االستثنائي للمساهم الوحيد املؤرخ 

في 17 يناير 2022 تقرر ما يلي :
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خديجة  بناني  السيدة  تفويت 
لفائدة  ا تماعية  حصة   1334
لذلك  كميل  الصبيحي  السيد 
ستستمر الشركة مع الشريك الوحيد 

السيد الصبيحي كميل.
صاح1  كميل  الصبيحي  السيد 
درهم   100 بسعر  حصة   2000

للحصة أي 200.000 درهم.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 
بنفس  االحتفاظ  مع  وحيد  لشريك 
نفس  الرأسمال  نفس  التسمية 
املقر  نفس  اال تماعي  الغرض 
الشخصية  ونفس  اال تماعي 

املعنوية.
السيدة  املسيفة  استقالة  قبول 
وسيتم  مهامها  من  خديجة  بناني 
الصبيحي  قبل  من  الشركة  إدارة 
كميل لفتفة غيف محدودة مع توقيعه 

الشخ�شي.
األسا�شي  النظام  وتعديل  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بآسفي 

في 21 يناير 2022 تحت رقم 57.
من أ ل التنصيص والتلخيص

املسيف

260 P

ECOSUD SAHARA
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2021.10.01

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 ECOSUD«  : التسميـــة 

»SAHARA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضـــوع :

النفايات  تدوير  وإعادة   مع 
الصلبة والزيوت املستعملة؛

العروض  طلبـات  فـي  املشـاركـة 
واستعادة املخلفات  املـرتبطـة بشراء 

الصلبة والزيوت املستعملة؛ 

بحماية  املتعلقة  األنشطة   ميع 
البيئة؛ 

نقل املستخـدميـن لفـائـدة الشـركـة 
ولفـائـدة الغيـر؛

الشركة  لحسـاب  البضائع  نقل 
ولحسـاب الغيـر؛

املستخـدميـن  شؤون  إدارة 
لجميع اإلدارات العامة وشبه العامة 
توريد العمالة املاهرة أو  والخاصة؛ 

غيف املاهرة؛
والخدمات  النقل  نشاط  أي 
وخدمات  أعمال  اللو ستية؛ 

متنوعة؛
تجارة  تصديـر،  استيفاد   •
وكيل  الباطـن،  من  مقاوالت  عامـة، 
ودولي.  محلي  عام  تا ر  بالعمولة، 
الوطنية  للشركات  التجاري  التمثيل 

أو األ نبية.
البحـريـة  شـارع   : الرئـيسـي  املقـر 
زنقـة األسقـع البكـري رقـم 04 العيـون

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال  
 1.000 إلى  درهم مقسمة   100.000
وتملكهـا  درهـم   100 فئة  من  حصة 

بـالكـامـل نـاديـة بـوكـراشـي
السيـد  طــرف  من  تـسـيف   : اإلدارة 

نـاديـة بـوكـراشـي
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتـدائـية  باملحكمة  الضبط 
تحت   2021.10.11 بتـاريـخ  بالعيون 
وتـم تسجيلها بالسجل   3154/2021
التحليلي عدد  الرقم  التجاري تحت 

.38419
261 P

LHIMA
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2022.01.04

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة 
.» LHIMA « : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع :
نقـل البضـائـع لفـائـدة الشـركـة؛

 نقـل البضـائـع لفـائـدة الغيــر.

 Y  1037 رقـم   : الرئـيسـي  املقـر 
مـدينـة 25 مـارس العيــون

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال  
 1.000 إلى  درهم مقسمة   100.000
ويملكهـا  درهـم   100 فئة  من  حصة 

بـالكـامـل السيـد ابـرهيـم أو يـل؛
السيـد  طــرف  من  تـسـيف   : اإلدارة 

ابـراهيــم أو يـل؛
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2022 ينـايـر   12 بتـاريـخ 
بالسجل  تسجيلها  وتـم   71/2022
التحليلي عدد  الرقم  التجاري تحت 

.39817
262 P

STE BOUSAMIAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و.
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : بلوك ب الرقم 242 
مكرر حي الياسمين سيدي قاسم

 19 بتاريخ  خاص  لعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   2022 يناير 
املواصفات  ذات  ش.م.م.ش.و. 

التالية :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

.STE BOUSAMIAN SARL AU
الشركة تهتم ب : أشغال مختلفة.

مفاوض
املقر اال تماعي : بلوك ب الرقم 
سيدي  الياسمين  حي  مكرر   242

قاسم.
الرأسمال : لقد حدد في 100.000 
حصة   1000 على  مقسم  درهم 
ا تماعية ثمن كل واحدة 100 درهم.
للسيد  مخول  التسييف   : التسييف 

بنزهرة خالد.
الربح : من الربح الصافي تخصم 

%5 لالحتياطات القانونية.
تم  لقد   : القانوني  اإليداع 
قاسم  بسيدي  االبتدائية  باملحكمة 
يوم 2 فبفاير 2022 تحت رقم 17/22 

رقم السجل التجاري 29061.
من أ ل النسخ والبيان

263 P

TDEV DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 8.000.000 درهم

حي   ،78  : اال تماعي  مقرها 

الصناعي التقدم، الرباط

 93275 التجاري  السجل  رقم 

الرباط

بمو 1 الجمع العام الغيف عادي 

أكتوبر   25 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

2021 قرر مايلي :

بمبلغ  الشركة  رأسمال  تخفيض 

4.000.000 درهم عن طريق تخفيض 

 50 درهم إلى   100 قيمة لألسهم من 

لذلك  نتيجة  الواحد  لسهم  درهم 

سينخفض رأس املال إلى 4.000.000 

درهم.

األسا�شي  القانون  صياغة  إعادة 

من   7 و   6 املواد  وتحديدا  للشركة 

قانون الشركة.
خالصة وبيان

264 P

 DR HABITATION
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

27/01/2022 تم تكوين نظام أسا�شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد  خصائصها كالتالي:

.DR HABITATION : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية : 

وإدارة  املمتلكات،  إدارة 

اإليجارات، وإدارة املباني.

زنقة  مكرر   12  : املقر اال تماعي 

لبنان شقة 3 حي املحيط الرباط

ألف   مائة  اال تماعي  املال  رأس 

ألف   إلى  مقسم   )100.000( درهم 

)1000( حصة قيمة كل واحدة مائة 

درهم )100).

التسييف: تم تعيين السيد : سعيد 

لبطاقة التعريف  الدراو�شي الحامل  

كمسيف   A785727 رقم   الوطنية 

وحيد  للشركة وملدة غيف محدودة.
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وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري157751. 
265 P

ROSE ET BOUCHON
 SARL AU

محرر عرفي  عقد   بمقت�شى 

نظام  تكوين  تم   2022 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�شي 
وحيد   شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
. ROSE ET BOUCHON : التسمية
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
بيع األ هزة املنزلية وأدوات املطبخ  
الخش1  نجارة  املفروشات 

والحديد واألملنيوم واملعدن   
زنقة  مكرر   12  : املقر اال تماعي 

لبنان شقة 3 حي املحيط الرباط.   
ألف   مائة  اال تماعي:  املال  رأس 
الف  إلى  مقسم   100.000 درهم 
)1000( حصة قيمة كل واحدة مائة 

درهم )100).
تم تعيين السيد مهدي  التسييف: 
التعريف  لبطاقة  الحامل  التازي 
كمسيف   D416558 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 157753.
266 P

»GTN SUD SARLAU«
بمقت�شى عقد عرفي محرر 6 يناير 
2022 تم تكوين نظام أسا�شي لشركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد  خصائصها كالتالي:
.GTN SUD : التسمية

الهدف : تمارس الشركة األهداف 
التالية :

 ميع عمليات تطوير املمتلكات أو 
البناء أو التقسيم.

زنقة  مكرر   12  : املقر اال تماعي 

لبنان شقة رقم 3 املحيط الرباط.
ألف   مائة  اال تماعي  املال  رأس 

ألف  إلى  مقسم   )100.000( درهم 

)1000( حصة قيمة كل واحدة مائة 

درهم )100).

السيد:  تعيين  تم   : التسييف 

لبطاقة  الحامل  زواق  بوشعي1 

 AB205938 رقم  الوطنية  التعريف 

غيف  وملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 157755. 

267 P

WILD WOLF PIECES 
 SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ  

24/01/2022تم تكوين نظام أسا�شي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد  خصائصها كالتالي:

WILD WOLF PIECES  : التسمية

تمارس الشركة األهداف  الهدف: 

التالية: 

السيارات  غيار  قطع  بيع 

واإلكسسوارات وقطع الغيار ،

االستيفاد و التصدير.

تجزئة  نان   : اال تماعي  املقر 

انوال عمارة 6 شقة 5 الوفاق تمارة.
مائة أالف   : رأس املال اال تماعي 

الف  إلى  مقسم   )100.000( درهم 

)1000( حصة قيمة كل واحدة مائة 

درهم )100).

خالد  السيد  تعيين  تم  التسييف: 

التعريف  لبطاقة  الحامل  امزيكيفة  

الوطنية  A794748 كمسيف للشركة 

وملدة غيف محدودة.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 
السجل التجاري135407.

268 P

 AL KAWTHAR FERTILITY

CLINIC
ش.م.م.

شقة رقم 1 عمارة 8 تجزئة صالح 

الدين تمارة

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتمارة 

يوم 23 يناير 2021 تم تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

 AL KAWTHAR   : التسمية 

FERTILITY CLINIC ش.م.م..

الهدف: مصحة للجراحة.

 1 رقم  شقة   : اال تماعي  املقر 

عمارة 8 تجزئة صالح الدين تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري..

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 500.000 رأسمال الشركة في قيمة 

حصة   5000 إلى  مقسمة  درهم 

 100 منها  الواحدة  قيمة  ا تماعية 

درهم  ميعها مكتتبة أثناء االكتتاب 

ومسددة بالربع ومقسمة كما يلي :

السيدة كوثر تواركت 4500 حصة 

ا تماعية.

السيدة دنيا ادري�شي ودغيفي 250 

حصة ا تماعية.

ودغيفي  ادري�شي  سامي  السيد 

250 حصة ا تماعية.

اال تماعية  الحصص  مجموع 

 5000  : املكونة للرأسمال اال تماعي 

حصة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبف.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

طرف السيدة كوثر تواركت ملدة غيف 

محدودة.

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجاري باملحكمة 

االبتدائية بتمارة يوم 19 يناير 2022 

تحت الرقم 135153.

269 P

BITUMED
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها 25.000.000  درهم
عنوان مقرها اال تماعي : الكولين 
11 الطابق األول سيدي معروف، 

الدار البيضاء
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  البيضاء،  بالدار   03/01/2022

اتخاد القرارات التالية :
بمبلغ  املال  الرأس  في  الزيادة   -
من  لرفعه  درهم   25.000.000
25.000.000 درهم إلى 50.000.000 

درهم.
 املوافقة على شركاء  دد

اعتماد قانون أسا�شي  ديد على 
شكل شركة ذات مسؤولية محدودة 

تحويل الشركة إلى شركة  مجهولة 
اإلسم 

السيد  املسيف  مهام  إنهاء  معاينة 
ادري�شي  ناتي عبد الحميد 

أسا�شي  ديد  قانون  اعتماد 
للشركة مجهولة اإلسم 

ابراهيم  مجاهد  السيد  تعيين 
قرم�شي غزالن السيد ندير  السيدة  
عزالدين و السيد الناجي نزار أعضاء 
ست  ملدة  الشركة  إدارة  مجلس 

سنوات 
ابراهيم  مجاهد  السيد  تعيين 

بصفته رئيس مجلس اإلدارة 
تعيين السيد نزار الناجي مدير عام 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   البيضاء  بالدار  التجارية 

09/02/2022 تحت رقم 812065  
270 P

COMAFAS
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اال تماعي : 56، زنقة ابراهيم 

الروداني رقم 2، الرباط
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس  تم   ،2021 ديسمبف   20
كومافاص  اسم  تحمل  شركة 
املميزات  على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و. 

التالية :
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املقر اال تماعي : 56، زنقة ابراهيم 
الروداني رقم 2، الرباط.

الهدف اال تماعي : وكالة عقارية.
مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم   100.000  : املال  رأس 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كمايلي :
 1000  : موساوي  فيصل  السيد 

حصة.
التسييف : تم تعيين السيد فيصل 
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  موساوي 

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.
لتكوين  بعد اقتطاع 5%   : األرباح 
يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حس1 حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السجل  رقم  تحت  بالرباط  التجارة 

التجاري 157741.
271 P

LABRAKSSY CERAME
ش.م.م.

مواد البناء - عقاقيفي - أشغال 
مختلفة

شارع موالي رشيد رقم 1 زنقة 51 
حي غرناطة مريرت خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة   ،2022 يناير   14
ذات املسؤولية املحدودة باملواصفات 

التالية :
 STE  : الشركة  تسمية 

.LABRAKSSY CERAME
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
موالي  شارع   : اال تماعي  املقر 
غرناطة  حي   51 زنقة   1 رقم  رشيد 

مريرت، خنيفرة.
عقاقيفي،  مواد البناء،   : الغرض 

أشغال مختلفة.
 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل التالي :

 1000  : لبفكس  سعيد  السيد 

حصة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد سعيد لبفك�شي وذلك ملدة غيف 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

2 فبفاير 2022 تحت رقم 2022/38 

السجل التجاري 4151.

272 P

AORACH SERVICES ش.م.م.
دوار ايت اخلف واومانة القباب، 

خنيفرة

نقل البضائع لحساب الغيف - أشغال 
مختلفة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة   ،2022 يناير   24

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات 

التالية :

 STE AORACH : تسمية الشركة 

.SERVICES

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

: دوار ايت اخلف  املقر اال تماعي 

واومانة القباب، خنيفرة.

لحساب  البضائع  نقل   : الغرض 

الغيف، أشغال مختلفة.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل التالي :

 1000  : مرزوق  محمد  السيد 

حصة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد محمد مرزوق والسيد سعيد 

مرزوق وذلك ملدة غيف محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

3 فبفاير 2022 تحت رقم 2022/39 

السجل التجاري 4153.

273 P

STE BATIMENTS TRAVAUX

DIVERS BOUCHNAFA
SARL

زنقة 19 رقم 38 حي متشفسان، 

خنيفرة

غيف  ا تماع  محضر  بمقت�شى 

عادي بتاريخ 26 يناير 2022 تم اتخاذ 

القرار التالي :

الكلي  التشطي1   :  1 القرار 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

2022/33 السجل التجاري رقم 557.

274 P

IMOMALI
ش.م.م.

زنقة 2 رقم 2 حي يونس، خنيفرة

منعش عقاري - أشغال مختلفة
غيف  ا تماع  محضر  بمقت�شى 

عادي بتاريخ 21 يناير 2022 تم اتخاذ 

القرارات التالية :

500 حصة من  : تفويت  القرار 1 

بقيمة  الزين  السيدة ملكة  حصص 

السيدة  لفائدة  للحصة  درهم   100

رأسمال  يصبح  لكي  والزين  سعيدة 

الشركة موزع كاآلتي :

السيدة ملكة الزين : 500 حصة.

 500  : والزين  سعيدة  السيدة 

حصة.

القرار 2 : تحويل الشكل القانوني 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

رقم  التجاري  السجل   2021/32

.4077

275 P

STE DAMEKTRA

SARL AU

209 زنقة اساكا حي اإلداري مريرت، 

خنيفرة

غيف  ا تماع  محضر  بمقت�شى 

عادي بتاريخ 6 مارس 2018 تم اتخاذ 

القرار التالي :

التشطي1 على الشركة   : القرار  

وتعيين السيد ادريس امكاوي مصفي 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

رقم  التجاري  السجل   2022/34

.2467

276 P

STE LOOM TREASURE

SARL

زنقة 23 رقم 72 حي أحداف

 مريرت، خنيفرة

غيف  ا تماع  محضر  بمقت�شى 

عادي بتاريخ 20 يناير 2022 تم اتخاذ 

القرار التالي :

: تفويت 150 حصة من  القرار 1 

حصص السيد مراد مخلص بقيمة 

السيد  لفائدة  للحصة  درهم   100

رأسمال  يصبح  لكي  حدري  حماني 

الشركة موزع كاآلتي :

السيد حماني حدري : 580 حصة.

السيد محمد حدري : 420 حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

رقم  التجاري  السجل   2022/30

.4035

277 P
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STE SOMEVTRA
SARL

حي الر اء في هللا فارة،خنيفرة
غيف  ا تماع  محضر  بمقت�شى 
عادي بتاريخ 19 يناير 2022 تم اتخاذ 

القرار التالي :
مال  رأس  في  الزيادة   : القرار  
إلى  درهم   100.000 من  الشركة 

500.000 درهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 
رقم  التجاري  السجل   2022/31

.3835
278 P

STE AUDIO PERFECT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم  قد  بسال.    2021 ديسمبف   22
الخصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

التالية: 
 STE AUDIO  : التسمية 

.PERFECT
في  تا ر   )1  : اال تماعي  الهدف 
الطبية.2).  وشبه  الطبية  املعدات 

تا ر 3( استيفاد والتصدير.
 100.000  : الشركة  املال  رأس 
 100 حصة   1000 درهم  ألف  مائة 

درهم للحصة.
السيدة :  هان طرفي 700 حصة

السيدة : محمد ايت تشتوين 300 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

تجزئة السعادة   : املقر اال تماعي 
عين  األول  الطابق   02 رقم  شقة 

اعتيق تمارة.
التسييف : السيدة  هان طرفي.

رقم التقييد بالسجل التجاري  
فبفاير   7 بتاريخ  بسال   135383

.2022
279 P

SOMATRASED
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

العام  الجمع  بمحضر  طبقا 

يناير 2022   7 االستثنائي املنعقد في 

.SOMATRASED SARL AU لشركة
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

30259 بسال.

تقرر مايلي : 

الرفع من رأس مال الشركة من 

 3.000.000 إلى  درهم   1.000.000

درهم  مليونين  إضافة  تمت  حيث 

2.000.000 درهم.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كات1 

رقم  تحت   2022 فبفاير   9 في  بسال 

.38313

280 P

STE CAAT
SARL AU

رقم السجل التجاري 156921 

تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم   2021 سبتمبف   21 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

املعمارية  الدراسة   : الهدف 

والفنية 
زخرفة 

الخدمات 

شقة رقم   30 عمارة رقم   : املقر 

موالي شارع موالي احمد الوكيلي   8

حسان الرباط 
بما   املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000 درهم.

غيف  ملدة  الشركة  تدار   : التسييف 

محدودة من طرف:

الفا سنو�شي ديالو .

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط  الضبط باملحكمة  

بتاريخ 2021/12/29
رقم السجل التجاري : 121003.

281 P

EZ IMPEX
8 شارع محمد السادس إقامة 

الجزيرة، السوي�شي الرباط

تغييف املقر اال تماعي
العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

 11 يوم  بالرباط  املؤرخ  االستثنائي 

الوحيد  الشريك  قرر   2021 أكتوبر 

شركة محدودة   EZ IMPEX لشركة 

املسؤولية بشريك وحيد مايلي :

نقل املقر اال تماعي من الرباط 8 

شارع محمد السادس إقامة الجزيرة، 

السوي�شي إلى الرباط 1 شارع النخيل 

شقة رقم 1 حي الرياض.

تعديل في القانون األسا�شي.

املحكمة  لدى   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط يوم 8 فبفاير 2022 

تحت رقم اإليداع 121941.

282 P

COPYCO
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  قد  بالرباط،   2022 يناير   6

تحمل  لشركة  األسا�شي  القانون 

الخصائص التالية :

.COPYCO SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

اإلعالن   : اال تماعي  الهدف 

)املقاول او وكالة(

مقاول خدمة املعلومات التجارية.
رأس املال : 10.000 درهم مقسمة 

إلى 100 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :

 5000  : مر ان  الرحمان  عبد 

درهم.

مصطفى مر ان : 5000 دؤهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اال تماعي : عمارة 30 شقة 
لوكيلي  أحمد  موالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.

مر ان  الرحمان  عبد  املسيفان 

ومصطفى مر ان.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.157707

283 P

ORFIS
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  قد  بتمارة،   2021 أكتوبر   8

تحمل  لشركة  األسا�شي  القانون 

الخصائص التالية :

.ORFIS SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

املحاسبة   : اال تماعي  الهدف 

)مقاول االعمال(

استشارات إدارية.
رأس املال : 10.000 درهم مقسمة 

إلى 100 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :

نبيل العناقي : 10.000 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الثاني  الطابق   : اال تماعي  املقر 

حي العبادي شارع الحسن االول رقم 

85 تمارة.

املسيف نبيل العناقي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.134501

284 P
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STAR BRIQUE
SARL

عادي  الغيف  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ 31 يناير 2022 لشركة 
شركة   STAR BRIQUES SARL
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
10.000.000 درهم مقرها اال تماعي 
 3 : تجزئة رياض أوالد مطاع سكتور 

رقم 217 تمارة مايلي :
نقل املقر اال تماعي للشركة من 
أوالد عثمان لغوازي مجموعة 1 تمارة 
إلى تجزئة رياض أوالد مطاع سكتور 3 

رقم 217 تمارة.
النظام  من   4 رقم  املادة  تعديل 

األسا�شي للشركة.
تحديث النظام األسا�شي للشركة.
لنظام  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الشركة 
تحت   2022 فبفاير   9 بتاريخ  وذلك 

رقم 122009.
رقم السجل التجاري : 55455.

285 P

ABDEL SHOP
شركة ذات شريك وحيد

رقم 46، شارع عقبة طابق األول 
شقة 1 أكدال الرباط
حل مسبق للشركة

يناير 2022، قرر شركاء   5 بتاريخ 
شريك  ذات   ABDEL SHOP شركة 

وحيد مايلي :
الشركة  املصادقة على حسابات 
املنتهية يوم 31 ديسمبف 2021 ومنح 

إبراء تام ونهائي للمسيف على تسييفه.
 ABDEL لشركة  املسبق  الحل 
ابتداء  وحيد  شريك  ذات   SHOP
تحديد مكان   2022 يناير   5 من يوم 

التصفية باملقر اال تماعي.
علوش  عادل  السيد  تعيين 
كمصفي لشركة ABDEL SHOP ذات 

شريك وحيد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم بالرباط  التجارية   باملحكمة 

2 فبفاير 2022 تحت رقم 121779.
286 P

 SOCIETE I.L.N.

ASSURANCES

SARL

 SISE À LOT RIAD LOAD MTA

SET 2 N° 309 TEMARA

ب  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  تعديل  تم   2022 يناير   19

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة تم الجمع العام االستثنائي 

لغرض املداولة على مايلي :

التي  حصة   49 بيع   : الحصص 

إلى  شيفين  دينية  السيدة  تملكها 

للديا  كاملة  فؤاد  وشاعو  السيد 

كل  قيمة  حصة   100 يملك  صبحا 

واحدة 100 درهم.

أصبحت الشركة   : شكل الشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

 7415 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ 9 فبفاير 2022.

287 P

MASSI PUBLIC AFFAIRES

SARL AU

املقر اال تماعي : الوحدة عمارة 3 

شقة 4 حي السالم سال

RC N ° 11339

إشعار بعدم حل الشركة
قررت الجمعية العامة غيف عادية 

30 يونيو 2021 للشركة  املنعقدة في 

 MASSI PUBLIC املحدودة املسؤولية

AFFAIRES SARL AU بأنه لن تتم أية 

تسوية للشركة بالرغم من رأس مالها 

أقل من ربع الرأسمال اال تماعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  انجز 

بتاريخ بسال  للمحكمة   الضبط 

23 ديسمبف 2021 تحت رقم 38032.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيف

288 P

MASSI PUBLIC AFFAIRES
SARL AU

املقر اال تماعي : الوحدة عمارة 3 

شقة 4 حي السالم سال

RC N ° 11339

إشعار بعدم حل الشركة
قررت الجمعية العامة غيف عادية 

30 يونيو 2021 للشركة  املنعقدة في 

 MASSI PUBLIC املحدودة املسؤولية

AFFAIRES SARL AU بأنه لن تتم أية 

تسوية للشركة بالرغم من رأس مالها 

أقل من ربع الرأسمال اال تماعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  انجز 

بتاريخ بسال  للمحكمة   الضبط 

23 ديسمبف 2021 تحت رقم 38032.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيف

289 P

H&M SIGNATURE
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريكة وحيدة

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم.

املقر اال تماعي : 70 مكرر، زنقة 

سبو، شقة رقم: 19،أكدال

 الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاريخ  ومسجل   13/07/2017

قررت  بالرباط،   06/03/2018

الشريكة الوحيدة في الشركة مايلي:

ا تماعية  حصة   1000 تفويت 

من فئة 100 درهم للحصة من طرف 

السيدة: مريم شكي1

 للسيد : هشام سليماني.

ليصبح التقسيم الجديد لرأسمال 

الشركة  كما يلي :

السيد : هشام سليماني 100.000 

درهم.

املجمــــــوع : 100.000 درهم.

مريم شكي1،   : إستقالة السيدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
كمسيفة  مهمتها  من   I692261 رقم: 

للشركة، مع االبراء.

سليماني،  هشام   : السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
في  كمسيفوحيد   A611166  : رقم 

الشركة، ملدة غيف محدودة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 : رقم  تحت   ،27/12/2018 بتاريخ 

.98831

290 P

شركة ب.م.غ األندلس
ش.م.م

تجزئة األندلس، رقم 30، حي السالم 

سال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

فاتح  بتاريخ  للشركاء  االستثنائي 

الرباط  في  املسجلة   ،2021 أكتوبر 

بتاريخ 4 أكتوبر 2021، تقرر ما يلي :

األندلس  ب.م.غ  شركة  تصفية 

ش.م.م.

إغالق التصفية وإبراء املصفي.

إغالق السنوات املالية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2022 فبفاير   7 بتاريخ 

.38283

291 P

PLUME CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : 11، شارع عبد 

املومن رقم 1أ، حسان الرباط

تحويل مقر الشركة
بمقت�شى محضر مؤرخ بالرباط في 

10 يناير 2022، قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :

تحويل مقر الشركة من العنوان 

 ،8 الشقة   ،30 العمارة   : الكائن ب 
 - زنقة موالي أحمد الوكيلي، حسان 

 ،11  : إلى العنوان الكائن ب  الرباط. 

حسان  1أ،  رقم  املومن  عبد  شارع 

الرباط.
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مالئمة القانون األسا�شي للشركة 

الجديد  القانوني  التعديل  وفق 

للشركة املشار إليه أعاله.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط بتاريخ 25 يناير 2022 تحت 
رقم 121574.

292 P

K&S GLOBAL CONSULTING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة. 

يقدر رأسمالها ب : 100.000 درهم

املقر اال تماعي: شارع أتينا،مركز 

محج الرياض، الطابق الخامس، 

مبنى رقم : 7و 8 حي الرياض، الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

في  ومسجل   2022/01/03 في 

شركة  تأسيس  تم   ،2022/01/06

تحمل الخصائص التالية:

 K&S GLOBAL« التـسـمـيـة: 

 »CONSULTING

ذات  شركة  القانـونـيـة:  الصـفـة 

مسؤولية محدودة.

مكت1   )1 اال تماعي:   الهدف 

إل راء الدراسات واألبحاث.

2 - االرشادات والنصائح اإلدارية.

3( أمن الشركات.
درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  د نبف   31 إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 د نبف.

املقر اال تماعي : شارع أتينا،مركز 

محج الرياض، الطابق الخامس،مبنى 
رقم: 7و 8 حي الرياض، الرباط.

الـتـســــيـيـر : السيد سعد بالهدفة، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
في  وحيد  كمسيف   BK300403 رقم 

الشركة، ملدة غيف محدودة. 

األرباح  من   : األربـاح  تــوزيـع 

الصافية تؤخذ 5% لتكوين االحتياط 

القانوني والباقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 : رقم  تحت   ،2022/02/08 بتاريخ 

.121948

(RC N°: 157713( 

293 P

كينك انفيستيسمون كومباني
ش.ذ.م.م

انحالل املسبق للشركة
ا تمع  عرفي  عقد  بمقت�شى 

كينك  الشركة  مساهمو 

 25 بتاريخ  ش.ذ.م.م  انفيستيسمون 

يوليو 2021 قرروا ما يلي :

كينك  شركة  املسبق  انحالل 

ربيع  السيد  لتعيين  انفيستيسمون 

فتح هللا مصف لشركة حاملة بطاقة 

مقر  تحديد   BE675361 التعريف 

الشركة مكان التصفية.
الركاب  محمد  زنقة   61  : املقر 

شارع هيفميطاج الدار البيضاء.

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم   2021 ديسمبف   24 بتاريخ 

.805814

294 P

الرج فيزيو
ش.ذ.م.م م.و

انحالل املسبق للشركة
شركة  قرار   محضر  بمقت�شى 

»الرج فيزيو ش.ذ.م.م م.و« بتاريخ 24 

يناير 2022 قرروا ما يلي :

»الرج  شركة  املسبق  انحالل 

فيزيو ش.ذ.م.م م.و«  لتعيين السيدة 

لشركة  مصف  مو�شى  بن  عائشة 

 BK509129 حاملة بطاقة التعريف 

تحديد مقر الشركة مكان التصفية.
املقر : إقامة أمين عمارة 4 رقم 27  

الدار البيضاء.

وضعه  تم   : القانوني  اإليداع 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2022 يناير   27 بتاريخ 

.810194
295 P

شركة صوميد للتنمية
شركة مساهمة

رأسمالها 5.300.000 درهم
املقر اال تماعي : شارع سيدي محمد 
بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 

السادس
مارينا شوبينج سانتف - الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 191575 

الدار البيضاء 
رقم التعريف الجبائي : 40278959

بمقت�شى محضر ا تماع مجلس 
للتنمية  صوميد  لشركة  اإلدارة 
 ،2021 ديسمبف   29 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
لعملية  النهائي  االنجاز  معاينة 
الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
إلى  درهم   105.300.000 من 
من  املقررة  درهم   185.300.000
العادية  غيف  العامة  الجمعية  طرف 

املنعقدة بتاريخ 8 ديسمبف 2021.
رأسمال  خفض  عملية  معاينة 
عدد  خفض  طريق  عن  الشركة 
سهم بقيمة   1.800.000 األسهم من 
للسهم  درهم   100 ب  تقدر  إسمية 
إلى 53.000 سهم بقيمة اسمية تقدر 
من  املقررة  للسهم  درهم   100 ب 
العادية  غيف  العامة  الجمعية  طرف 
 ،2021 ديسمبف   8 بتاريخ  املنعقدة 
إلى  الشركة  رأسمال  يخفض  مما 

5.300.000 درهم.
تغييف النظام األسا�شي إثر ذلك.

باإل راءات  للقيام  الصالحيات 
القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

9 فبفاير 2022 تحت رقم 812161.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

296 P

شركة صوميد لتنمية السيارات
شركة مساهمة

رأسمالها 32.000.000 درهم
املقر اال تماعي : شارع سيدي محمد 
بن عبد هللا، برج مارينا 2، الطابق 

السادس
مارينا شوبينج سانتف - الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 278415 

الدار البيضاء 
رقم التعريف الجبائي : 14423440

بمقت�شى محضر ا تماع مجلس 
لتنمية  صوميد  لشركة  اإلدارة 
نوفمبف   15 السيارات املنعقد بتاريخ 

2021، تقرر ما يلي :
لعملية  النهائي  االنجاز  معاينة 
من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
32.000.000 درهم إلى 68.962.900 
الجمعية  طرف  من  املقررة  درهم 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  غيف  العامة 

15 أكتوبر 2021.
رأسمال  خفض  عملية  معاينة 
عدد  خفض  طريق  عن  الشركة 
بقيمة  سهم   369.629 من  األسهم 
للسهم  درهم   100 ب  تقدر  إسمية 
اسمية  بقيمة  سهم   320.000 إلى 
تقدر ب 100 درهم للسهم املقررة من 
العادية  غيف  العامة  الجمعية  طرف 
 ،2021 أكتوبر   15 بتاريخ  املنعقدة 
إلى  الشركة  رأسمال  يخفض  مما 

32.000.000 درهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

7 فبفاير 2022 تحت رقم 811705.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

297 P

الشركة العقارية العين
شركة مساهمة

رأسمالها 6.000.000 درهم
املقر اال تماعي : شارع سيدي محمد 

بن عبد هللا، برج مارينا 2،
 الطابق السادس

مارينا شوبينج سانتف - الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 96597

 الدار البيضاء 
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رقم التعريف الجبائي : 03315154

بمقت�شى محضر ا تماع مجلس 

العين  العقارية  للشركة  اإلدارة 

 ،2021 ديسمبف   29 بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :

رأسمال  خفض  عملية  معاينة 

عدد  خفض  طريق  عن  الشركة 

بقيمة  سهم   540.000 من  األسهم 

للسهم  درهم   100 ب  تقدر  إسمية 

إلى 60.000 سهم بقيمة اسمية تقدر 

من  املقررة  للسهم  درهم   100 ب 

العادية  غيف  العامة  الجمعية  طرف 

 ،2021 ديسمبف   8 بتاريخ  املنعقدة 

إلى  الشركة  رأسمال  يخفض  مما 

6.000.000 درهم.

تغييف النظام األسا�شي إثر ذلك.

باإل راءات  للقيام  الصالحيات 

القانونية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

9 فبفاير 2022 تحت رقم 812160.
للنشر واالستخالص

مجلس اإلدارة

298 P

KAB MASTERS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رقم السجل التجاري15615 

إنشاء  شركـــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

12 يناير 2022 ومسجلة بالرشيدية، 

لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 

تتــلخــــــــص  املحدودة  املسؤولية  ذات 

في ما يلي :

 KAB MASTERS  : التسميــة 

.SARL

نقل البضائع   : الهدف اال تماعي 

للغيف – التموين – مشغل املنا م.

تجزئة  مرآب  اال تماعي:  املقر 

اإلنارة رقم 86 الرشيدية.
رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

التسييف: السيد قبوري طارق رقم 

.U187316 البطاقة الوطنية

سجل التجاري رقم 15615 بتاريخ 
االبتدائية  باملحكمة   08/02/2022

بالرشيدية.
299 P

TAGNYA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 1 درهم

املقر اال تماعي : 49، زنقة أحمد 
بركات، رقم 3 املعاريف الدار 

البيضاء
السجل التجاري 391127

على محضر قرارات الشريك  بناء 
 ،2021 نوفمبف   18 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :
حصة  بتفويت  اقرار   -  1
السيدة  قبل  من  للشركة  واحدة 
 GERMAINE DAGONEAU
 ROYALTY الشركة  لصالح 

.CORPORATION EMX
السيدة  باستقالة  إقرار   -  2
 Annette Louissette Germaine
 Eric السيد  تعيين   DAGONEAU
Paul JENSEN بصفته املسيف الجديد.

3 - تغييف اسم الشركة.
4 - تعديل غرض الشركة.

األسا�شي  النظام  تحيين   -  5
للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2022 يناير   27 البيضاء 

.810170
قصد النشر واإلعالن

300 P

SKIZAA2
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 10.000 درهم
املقر اال تماعي : 10، زنقة مو�شى 
بن نصيف، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه الدار البيضاء
السجل التجاري 423607

الجمع  قرارات  محضر  على  بناء 
يونيو   30 بتاريخ  املختلط  العام 

2021، تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�شي  املقر  نقل   -  1

نصيف،  بن  مو�شى  زنقة   ،10 من 

الشقة 11، الطابق 6، غوتييه الدار 

البيضاء إلى العنوان التالي : 49، زنقة 

أحمد بركات، رقم 3، املعاريف، الدار 

البيضاء.

األسا�شي  النظام  تعديل   -  2

للشركة.

3 - الصالحيات إلتمام اإل راءات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2022 يناير   27 البيضاء 

.810175
قصد النشر واإلعالن

301 P

MAGYSTRA ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 10، زنقة مو�شى 

بن نصيف، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه الدار البيضاء

السجل التجاري 425607

الجمع  قرارات  محضر  على  بناء 

يونيو   30 بتاريخ  املختلط  العام 

2021، تقرر ما يلي :

للشركة  الرئي�شي  املقر  نقل   -  1

نصيف،  بن  مو�شى  زنقة   ،10 من 

الشقة 11، الطابق 6، غوتييه الدار 

البيضاء إلى العنوان التالي : 49، زنقة 

أحمد بركات، رقم 3، املعاريف، الدار 

البيضاء.

2 - تغييف غرض الشركة.

األسا�شي  النظام  تعديل   -  3

للشركة.

4 - الصالحيات إلتمام اإل راءات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   2022 يناير   27 البيضاء 

.810174
قصد النشر واإلعالن

302 P

TODACTIS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 50.000 درهم
املقر اال تماعي : 10، زنقة مو�شى 
بن نصيف، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه الدار البيضاء
السجل التجاري 433279

على محضر قرارات الشريك  بناء 
الوحيد بتاريخ 30 يونيو 2021، تقرر 

ما يلي :
للشركة  الرئي�شي  املقر  نقل   -  1
نصيف،  بن  مو�شى  زنقة   ،10 من 
الشقة 11، الطابق 6، غوتييه الدار 
البيضاء إلى العنوان التالي : 49، زنقة 
أحمد بركات، رقم 3، املعاريف، الدار 

البيضاء.
األسا�شي  النظام  تعديل   -  2

للشركة.
3 - الصالحيات إلتمام اإل راءات 

القانونية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2022 يناير   27 البيضاء 

.810172
قصد النشر واإلعالن

303 P

BGN ENERGY MAROC
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها 300.000 درهم
املقر اال تماعي : 13، زنقة أحمد 

امليجاتي، إقامة LES ALPES، الطابق 
1، الرقم 8، املعاريف،

الدار البيضاء
السجل التجاري 512017

العام  الجمع  ملحضر  وفقا 
 ،2021 سبتمبف   30 بتاريخ  املختلط 

قرر ما يلي :
رئيس  قرار فصل صالحيات   -  1

مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي.
التحقق من استقالة السيدة   -  2
من مهامها كعضوة   Burcu OLCAY
 Oguz مجلس اإلدارة، وتعيين السيد
Kaan ERMEC كعضو  ديد ملجلس 

اإلدارة.
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األسا�شي  النظام  تعديل   -  3
للشركة.

4 - الصالحيات إلتمام اإل راءات 
القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 فبفاير   9 البيضاء 

.812078
قصد النشر واإلعالن

304 P

SKIZAA1
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 10.000 درهم
املقر اال تماعي : 10، زنقة مو�شى 
بن نصيف، الشقة 11، الطابق 6، 

غوتييه الدار البيضاء
السجل التجاري 423603

الجمع  قرارات  محضر  على  بناء 
يونيو   30 بتاريخ  املختلط  العام 

2021، تقرر ما يلي :
للشركة  الرئي�شي  املقر  نقل   -  1
نصيف،  بن  مو�شى  زنقة   ،10 من 
الشقة 11، الطابق 6، غوتييه الدار 
البيضاء إلى العنوان التالي : 49، زنقة 
أحمد بركات، رقم 3، املعاريف، الدار 

البيضاء.
األسا�شي  النظام  تعديل   -  2

للشركة.
3 - الصالحيات إلتمام اإل راءات 

القانونية.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2022 يناير   27 البيضاء 

.810173
قصد النشر واإلعالن

305 P

رحو ديستريبسيون ميديكامون
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : سال الجديدة - 
إقامة بيتي 5 الشقة رقم 140

تصفية شركة

العام  الجمع  من  مقتطف 
 2022 يناير   20 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
من  التصفية للشركة ابتداء   -  1

20 يناير 2022.
رحو  السيد  املصفي  يتعين   -  2
خالد الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
مغربية،  ذي  نسية   S658787
 1989 أكتوبر   6 بتاريخ  مزداد 
على  ميع  ويتوفر  بالزغنغن، 

السلطات القانونية لذلك.
مقر التصفية محدد في سال   -  3

الجديدة - إقامة بيتي 5 الشقة 140.
باملحكمة  القانوني  اإليداع 
تحت   2022 فبفاير   3 االبتدائية يوم 

رقم 38275.
306 P

ZS CONSULTING WEB
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

وضع  تم   2022 يناير   6 بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :
 ZS CONSULTING  : التسمية 
WEB شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد.
االستشارات  البفمجة،   : الهدف 

وأنشطة املعلوماتية.
الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 
درهم للواحدة موزعة   100 من فئة 

كاآلتي  :
 1.000  : بحمان  زكرياء  السيد 

حصة.
التباراني  شارع   : اال تماعي  املقر 

رقم 663 حي الوحدة 01 العيون.
السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدارة 

زكرياء بحمان ملدة غيف محددة. 
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2022 يناير   13 بتاريخ 

.39836
307 P

MZ SOLUTION
SARL

تأسيس  تم  بمقت�شى عقد عرفي 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م لها املميزات التالية :

 »MZ SOLUTION«  : الشركة 

شركة محدودة املسؤولية.

موالي  السيد  عين   : التسييف 

عبد الرفيع العلوي الحامل لبطاقة 

 . A328311 التعريف الوطنية رقم

رأس املال :    حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم.  

النشاط       : االستيفاد و التصدير  

والتوزيع    

مدة الشركة :  حددت في 99 سنة 

ابتداءا من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجاري. 

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

كل  من  يناير  فاتح  من  اال تماعية 

سنة و تنتهي في 31 ديسمبف  من نفس 

السنة.

آبوبكر  ساحة   : اال تماعي  املقر 

آكدال   7 الشقة   21 رقم  الصديق 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التقييد  رقم  بالرباط  التجارية 

السجل التجاري  157757.

308 P

CABINET OFISCONCIEL

NICE CLIK
SARL

تغييف املقر اال تماعي
العام  الجمع  مداوالت  إثر  على 

يناير   3 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

 NICE شركة  مساهمو  قرر   2022

مقرها  يو د  التي   ،CLIK SARL

اال تماعي ب 2 مجموعة 39 بيتات 

حي يعقوب املنصور الرباط.

1 - بيع الحصص اال تماعية :

بيع السيد زهيف حداد 50 حصة 

إلى السيد مصطفى الرياحي.

بيع السيد مصطفى ايت الطال1 

مصطفى  السيد  إلى  حصة   50

الرياحي.

2 - تغييف مسيف الشركة :

حداد  زهيف  السيد  استقالة 

والسيد مصطفى ايت الطال1 وتعيين 

السيد مصطفى الرياحي مسيف  ديد 

للشركة.

من   : تغييف الصفة القانونية   -  3

.SARL AU إلى SARL

من   : اال تماعي  املقر  تغييف   -  4

يعقوب  حي  بيتات   39 مجموعة   2

رقم   5 ج   1 املنصور الرباط إلى أمل 

126 حي يعقوب املنصور الرباط.

األساسية  القوانين  تغييف   -  5

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 121896.

309 P

IKHBA BUILDINGS
SARL

AUGMENTATION DE CAPITAL
يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  الشركة  بمقر   2021 2 ديسمبف 

االتفاق على :

رأسمال  زيادة  الشركاء  قرر 

 »IKHBA BUILDINGS« الشركة 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

درهم   500.000 إلى  درهم   10.000

مقسمة إلى :

)مالك  الخبيوي  السعيد  السيد 

2000 سهم( 200.000 درهم.

الخبيوي  الرحمن  عبد  والسيد 

 300.000 سهم(   3000 )صاح1 

درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 فبفاير   7 يوم 

.121916

310 P
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MIT SAFI MOROCCO
 Société à responsabilité limitée

 à associé unique au capital
 de trois cent mille )300.000(

Dirhams
 Siège social : Immeuble Atrium
 n°374, Lotissement Manazyl Al

Maymoune
 Boulevard Abdelmoumen 

Casablanca
 Registre Commerce de
Casablanca N°319577

ICE : 001560114000045
استقالة املدير

املساهم  قرار  محضر  بمو 1 
 ،2021 ديسمبف   13 بتاريخ  الوحيد 

تقرر ما يلي :
السيد  باستقالة  إقرار   -
Fukunaga Tetsu من منصبه كمدير 

للشركة.
- صالحيات الشكليات.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
يناير    25 البيضاء  للدار  التجاري 

2022 تحت رقم 809762.
311 P

مكت1 التهامي للخبفة واملحاسبة
11 شارع محمد الخامس درب أكادير وزان

 SOCIETE TMGD
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
Au capital de 100.000 dhs

  Siège social : 41 BD
 ZERKTOUNI 7 ETG APPT 37

CASABLANCA
تأسيس

عام  محضر  مع  بمقت�شى 
 2021/11/25 في  مؤرخ  تأسي�شي 
تأسيس  تم  الدارالبيضاء  بمدينة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وباملواصفات التالية :
التسميــة : شركة  ط م ج د. 

شارع   ،41  : اإل تماعـي  املقـر 
 37 الشقة   07 الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء.

مبلغ  في  حدد   : رأسمـال الشركة  

 1000 مقسمة إلى  درهم،   100.000

موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :

ب  ساهم  محمد  مرغاد  السيد 

500 حصة ا تماعية .

ب  ساهم  عاطف  مرغاد  السيد 

500 حصة ا تماعية .

املجمـــــوع : 1000 حصة ا تماعية.   

: مقاولة االشغال املختلفة  املهــام 

وأشغال الطرق املعبدة.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة  

يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.

في  الشركـة  مـدة  حـددت   : املـدة 

من تـاريخ تـأسيسـها  سنـة إبـتداء   99

النهـائي.

السيد  عـين   : الشركـة  تسـييـر 

لبطاقة  الحامل  محمد  مرغاد 

 GM137641 التعريف الوطنية رقم

محـددة   غـيف  ملـدة  للشركة  كمسيف 

وتـلزم الشركـة بـتوقيعـه وحده.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   03/02/2022 بتاريخ  البيضاء 

عدد 811172.

   سجل تجاري رقم : 530933.

312 P

مكت1 التهامي للخبفة واملحاسبة

11 شارع محمد الخامس درب أكادير وزان

SOCIETE  NETTOJANA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE

Au capital de 100.000 dhs

 Siège social : QU LAADIR LOT

 IKRAM RUE BAYROUT  N°02

OUEZZANE

تأسيس
عام  محضر  مع  بمقت�شى 

 2021/11/22 في  مؤرخ  تأسي�شي 

بمدينة وزان تم تأسيس شركة ذات 

وباملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

التسميــة :  شركة  نيطو انا. 

العدير  حي   : املقـر اإل تماعـي  
 02 رقم  ربيفوت  زنقة  إكرام  تجزئة 

وزان .
مبلغ  في  حدد   : رأسمـال الشركة  
 1000 مقسمة إلى  درهم،   100.000
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
ب  ساهم  شركوك  عزيز  السيد 

500 حصة ا تماعية .
السيدة فردوس لبجار ساهم ب 

500 حصة ا تماعية .
املجمـــــوع : 1000 حصة ا تماعية.   
مواد  وتسويق  إنتاج   : املهــام  

التنظيف.
السنة  املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 د نبف.
في  الشركـة  مـدة  حـددت   : املـدة 
من تـاريخ تـأسيسـها  سنـة ابـتداء   99

النهـائي.
تسـييـر الشركـة : عـين السيد عزيز 
التعريف  لبطاقة  الحامل  شركوك 
كمسيف   GM79199 رقم  الوطنية 
وتـلزم  محـددة   غـيف  ملـدة  للشركة 

الشركـة بـتوقيعـه وحده.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   08/02/2022 بتاريخ 

.3459
   سجل تجاري رقم 1899.

313 P

 SOCIETE  FOREST
 CONSTRUCTION AND

DEVELOPMENT COMPANY
»F-C-D-C «

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE

Au capital de 10.000 dhs
 Siège social : QU LAADIR LA
BELLE VUE N°262 OUEZZANE

تأسيس
عام  محضر  مع  بمقت�شى 
 2021/12/01 في  مؤرخ  تأسي�شي 
بمدينة وزان تم تأسيس شركة ذات 
وباملواصفات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

فوريست  شركة    : التسميــة 
ديفلوبمنت  اند  كونستفاكشن 

كومباني. 
العدير  حي   : اإل تماعـي  املقـر 
تجزئة املنظر الجميل رقم 262 وزان.
مبلغ  في  حدد   : رأسمـال الشركة 
 100 إلى  مقسمة  درهم،   10.000
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
 80 السيد  كريم املوكي ساهم ب 

حصة ا تماعية.
السيدة حليمة ازرايدي ساهم ب 

20 حصة ا تماعية.
املجمـــــوع : 100 حصة ا تماعية.   
املهــام : مقاولة االشغال املختلفة. 

 زراعة املزروعات الفالحية.
فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة  

يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.
في  الشركـة  مـدة  حـددت   : املـدة 
من تـاريخ تـأسيسـها  سنـة ابـتداء   99

النهـائي.
السيد  عـين   : الشركـة  تسـييـر 
كريم املوكي الحامل لبطاقة التعريف 
كمسيف   HH150963 رقم  الوطنية 
وتـلزم  محـددة  غـيف  ملـدة  للشركة 

الشركـة بـتوقيعـه وحده.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   02/01/2022 بتاريخ 

.3445
   سجل تجاري رقم : 1887.

314 P

 STE GROUPE TRT
 ERRAMAR

SARL
Société à Responsabilité Limitée

Au Capital de 100.000 DHS
 Siège social  : DOUAR KRIKAR
 COMMUNE SIDI REDOUANE

.OUAZZANE
RC : 1685 -  IF : 47317584

عام  محضر  مع  بمقت�شى 
  2022/01/01 في  مؤرخ  استثنائي 
حضر  ميع شركاء الشركة املذكورة
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اعاله البالغ رأسمالها 100.000 درهم 
كل  ثمن  حصة،   1000 لـ  مقسمة 
اال تماعي  بمقر  درهم   100 حصة 
بدوار كريكار  ماعة سيدي رضوان 

وزان وهما  :
اعميمار،  الدين  نور  السيد 

مساهم بمبلغ )60.000( درهم.
مساهم  السيد نورالدين الرامي، 

بمبلغ )40.000( درهم.
وقرروا باإل ماع ما يلي : 

الشركة  حسابات  على  املوافقة 
منذ تأسيسها.

الحل املسبق للشركة.
تعيين مقر التصفية بمقرها: دوار 
كريكار  ماعة سيدي رضوان وزان. 

تعيين السيد نور الدين اعميمار، 
بطاقته الوطنية GM53828، مصف 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بوزان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   10/02/2022 بتاريخ 

3464 سجل تجاري رقم : 1685.
315 P

MARATTI شركة
محدودة املسؤولية بشريك واحد 

إعالن عن التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
حررت  باكادير    2022 يناير   12  
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

بشريك واحد خصائصها كالتالي :
MARATTI   : االسم

صنع افران لالستعمال   : الهدف 
او  والغاز  بالخش1  تعمل  املنهي 
االستعمال املزدوج من طرف املطاعم 
بيع وتسويق األفران التي تصنعها   -

الشركة.
خريبكة  شارع   : اال تماعي  املقر 
املحمدي  الحي   145 رقم   15 بلوك 

اكادير.
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة موزعة كاالتي: 

حصة   1000 السيد التويبع علي 
بمبلغ 100.000 درهم. 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  د نبف   31 في  تنتهي  و  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31 د نبف .
الشركة  بتسييف  يقوم   : التسييف 
وملدة غيفمحدودة السيد التويبع علي  
التوقيع    حق  :اسناد  اإلمضاء 

للسيد التويبع علي  
5 % لتكوين  األرباح : يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 
يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 
من  ديد  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته او زئيا.
االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ   بأكادير  التجارية  باملحكمة 

01/02/2022 تحت رقم 108350.
316 P

  M SUD COMMERCE  SARL
AU

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social: N°48 RUE 03
 BLOC D HAY TAYERT EL

.OULEYA GUELMIM
ICE : 003007503000096

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،02/02/2022
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :
التسمية :

 M SUD COMMERCE
املقر اال تماعي : رقم 48 زنقة 03 

بلوك د حي تيفت العليا كلميم .
درهم   100.000  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
املواد  في   التجارة   : الهـــــــــــــــــدف 

الغذائية. توزيع املواد الغذائية
املسيف القانوني : العالم محمد. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   بكلميم   االبتدائية 
08/02/2022  تحت رقم 54/2022
317 P

STE LECTON  SARL AU
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   2022-02-01
التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
  STE LECTON  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 SARL AU
شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة.
الـمـوضـــــوع :  تا ر في االرا�شي

 1 الوكالة   : اال ـتـماعــي   الـمـقر 
بلوك ف رقم 107 س العيون

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
رأسمـــال الشركـــة : 100.000درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد :ازاض محمد    

.JC118599  رقم البطاقة الوطنية
لقد تم التسجيل القانوني لدى   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
   40207 السجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ 08-02-2022.
318 P

 STE EQUIPEMENT
AKHMOUCH SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   01-02-2022
التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
 STE EQUIPEMENT  : الـتـسـميـــــــــــــــة

 AKHMOUCH SARL AU
شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة.
اعمال  في  مقاول    : الـمـوضـــــوع 

التجصيص و بص االسقف.
:تجزئة مدينة  الـمـقر اال ـتـماعــي  

الوحدة رقم 1196 بلوك س العيون
مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

رأسمـــال الشركـــة : 100.000درهم.
ااخموش  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
الوطنية   البطاقة  رقم  السالم  عبد 

.JC403258
فاتح  من   : اال تمـاعيـة   السنة  
السنة  من  يونيو   30 إلى  يوليوز 

القادمة .
لقد تم التسجيل القانوني لدى   
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
   40143 السجل التجاري تحت رقم 

بتاريخ 03-02-2022.
319 P

STE ASMUTTG  SARL AU
رأس مالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : مركز اغرم 
تارودانت 

 إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   ،24/01/2022
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�شي 
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
ASMUTTG SARL AU   :التسمية
اغرم  مركز   : اإل تماعي  املقر 

تارودانت
الهدف اإل تماعي : 

- التكوين،  اإلشراف والتف مة.
املكتبيات  ا هزة  بيع   -

واملعلوميات. 
واألشغال  البناء  في  مقاول   -

املختلفة.
  : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
 1000 على  مجزء  درهم   100.000
حصة من فئة  100  درهم  للحصة 

لواحدة كلها مكتتبة  كالتالي :
   : علوان  عبدالكريم   السيد   -

1000 حصة، أي 100.000 درهم.
أي  حصة،   1000  : املجموع 

100.000 درهم
التسييف : تعيين السيد عبدالكريم 
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  علوان  

محدودة.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 د نبف.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية  بتارودانت بتاريخ  

 -  80 رقم  تحت  03/02/2022م 

السجل التجاري:   8429.

320 P

STE ARMATEUR BUREAU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بمو 1 عقد عرفي مؤرخ باكادير 

النظام  وضع  تم   13/01/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي 

 STE ARMATEUR  : التسمية 

  BUREAU  S.A.R.L

الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغيف 

فيما يلي

- الدعم واملشورة البحرية.

واألشغال  الخدمات  تقديم   -

املختلفة
 08 رقم   519 زنقة   : مقر الشركة 

مكرر ايراك بواركان اكادير.

املدة: حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال  يبلغ  الشركة:  رأسمال 

 100.000 مائة االف درهم  الشركة 

مقسم إلى الف حصة ذات مائة 100 

درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة 

ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك االتي  : 

 1000 بن فارس هشام  السيد    -

حصة.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 د نبف .

يسيف الشركة السيد بن  التسييف: 

فارس هشام ملدة غيف محدودة .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير   التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   07/02/2022 بتاريخ  
108445 واملسجلة بالسجل التجاري 

تحت رقم 22589
للخالصة والبيان

املسيف

321 P

AKAZI CONSTRUCTION
تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   14/01/2022

اكزي للبناء  ش.م.م.ش.و.
AKAZI CONSTRUCTION 

هدفها :
- األشغال البناء العامة.

العنوان: دور إكران درارك أكادير.
رأسمالها  100.000 درهم موزعة 
إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم 
تم تعيين السيد اكزي الحسين   
غيف  ملدة  للشركة  واملوقع  كمسيف 

محدودة.
: مدة عمر الشركة 99 سنة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

 50371
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بأكادير  التجارية 

04/02/2022 تحت رقم 108442. 
322 P

 STE AIT ADDI PRESTIGE
 SARL AU

رأسمالها 100.000  درهم
املقر اال تماعي : دوار اوالد امحلة 

مشرع العين اوالد تايمة 
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   ،24/01/2022
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�شي 
 ، الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :

 AIT ADDI PRESTIGE   :التسمية
SARL AU

اوالد  دوار   : اإل تماعي    املقر 
امحلة مشرع العين اوالد تايمة

الهدف اإل تماعي : 
- نقل األشخاص لحساب الغيف.

- نقل البضائع لحساب الغيف. 
  : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
 1000 على  مجزء  درهم   100.000
حصة من فئة  100  درهم  للحصة 

لواحدة كلها مكتتبة  كالتالي :
  1000  : السيد ايت عدي محمد 

حصة، أي 100.000 درهم.
أي  حصة،   1000  : املجموع 

100.000 درهم
التسييف : تعيين السيد ايت عدي  
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  محمد 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 د نبف.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االبتدائية  بتارودانت بتاريخ  
 -  92 رقم  تحت  م    08/02/2022

السجل التجاري: 8445.
323 P

CABEXCO 

 Société AHFAT SARL
 AHFAT :  التسمية

الشكل القانوني : شركة  محدودة  
املسؤولية.

املركز   14 رقم   : املقراال تماعي 
الدخلة  حي   CCU الجامعي  التجاري 

اكادير.
عرفي  عقد  بمقت�شى   : املوضوع 
الشركاء  قرر   2022 يناير  بتاريخ03 

ما يلي:
يونس  السيد  استقالة  قبول   -

قباج من مهامه كمسيف.
تأكيد تعيين السيد خليل قباج   -

كمسيف وحيد للشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ  31/01/2022 رقم 108318
324 P

 ACTWAY  شركة
 CONSULTING SARL

إعالن عن تأسيس 
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت  بأكادير بتاريخ 24  /01/ 2022 
األسا�شي  القانون  على  املصادقة 
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية: 
 STE ACTWAY  : التسمية 

 CONSULTING SARL
التأطيف   / االستشارة   - الهدف: 

املقاوالتي و املدر�شي.  
 RUE  6 اال تماعي:  املقر 
 GHAZZA 1ER ETAG CITE AL

 MASSIRA AGADIR
حدد الرأسمال  رأسمال الشركة: 
اال تماعي في مبلغ   100.000  درهم 
حصة ا تماعية   1000 مقسمة إلى 
من فئة 100 درهم للواحدة في ملك:

- السيدة : ثريا أعزيزي 900 حصة 
ا تماعية

 100 بنطاهيف  أنيس   : السيد   -
حصة ا تماعية

املدة: 99 سنة. 
التسييف: السيدة  ثريا أعزيزي

يناير   01 من  السنة اال تماعية: 
إلى 31 د نبف.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم:  تحت   01/02/2022   : بتاريخ 

 108346
325 P

ASSABLANCA
sarl AU 

Au Capital de 100.000 Dhs
 Siège Social: HAY ZAOUIA

TIJANIA ASSA
ICE : 003001897000041

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   01/02/2022
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :
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  ASSABLANCA : التسمية
الزاوية  حي   : اال تماعي  املقر 

التيجانية اسا.
درهم   100.000 الرأسمـــــــــــــال: 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
 // بيع و توزيع السلع   : الهـــــــــــــــــدف 
وأشغال  مختلفة  أشغال  في  مقاول 

البناء .
املسيفة القانونية : اغراس فتيحة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بكلميم   االبتدائية 

08/02/2022 تحت رقم 55/2022
326 P

 SOCIETE ASOUFO
TRAVAUX SARL
CONSTITUTION

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة رأسمالها   100.000 درهم.
املقر اال تماعي بلوك او حي الزيتون 

رقم 440 تيكيوين اكادير.
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم انجاز القانون    2022 يناير     27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
 SOCIÉTÉ ASOUFO  : التسمية 

TRAVAUX  SARL
غرض الشركة : - بنايات أوأعمال 
مختلفة / منعش عقاري / تجارة حرة
- وعموما انجاز كل العمليات التي 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها 

أن تساهم في تنمية الشركة .
 99 تأسست الشركة ملدة   : املدة 
في  تقييدها  يوم  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري 
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة في مبلغ 100.000  درهم
 مقسم إلى   1000   حصة من فئة 

100 درهم لفائدة كل من : 
- السيد عمر الرايس  400 حصة
- السيد أيوب الرايس 200 حصة
- السيد حمزة الرايس 200 حصة.

 200 الرايس  محمد  السيد   -
حصة

عمرالرايس  السيد  تعيين  تم 
كامل  تحمله  مع  كمسيفللشركة 
الصالحيات حس1 القانون األسا�شي 

للشركة .
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   08/02/2022 بتاريخ  بأكادير 

رقم 108457
327 P

 SOCIETE BZNSSASSIYA
 4EVER

شركة ذات مسؤولية محدود ، 
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها ال تماعي  : الطابق 1مكت1  
3  رقم 67 شارع غاندي حي الداخلة 

اكادير
بتاريخ  املحرر  للعقد  تبعا 
شركة  تأسيس  تم   13/02/2022
على  تحتوي  املسؤولية  محدودة 

امليزات التالية   :
 Société  : التسمية 

  BZNSSASSIYA 4EVER sarL
3  رقم  املقر اال تماعي : 1مكت1  

67 شارع غاندي حي الداخلة اكادير
الرأسمال : 100.000 درهم

االشغال   -  : التجاري   النشاط 
-التجارة-وسيط  التجارة اإللكتفونية 

عام وتقليدى
الربح : يقتطع 5 باملائة من األرباح 
الصافية من ا ل االحتياطي القانوني
التسييف : تم تعيين السيد املاموني 

هشام كمسيف لشركه
فاتح  من    : اال تماعية  السنة 

يناير الى غاية 31 من د نبف.
من تاريخ  99 سنة ابتداء   : املدة  

التسجيل في السجل التجاري
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط  كتابة  مصلحة  لدى 
بتاريخ  باكادير  التجارية  باملحكمة 

07/02/2022 تحت عدد 108449
328 P

 Société  STE BU ONE
IMPORT SARL

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ذات    تأسست شركة   17/01/2022
باملواصفات   محدودة  مسؤولية 

التالية  :
التسمية : شركة بي وان أمبور

املوضوع : بيع  ميع انواع اعالف 
الحيوانات بالتقسيط.

رقم  :الزيدانية  اال تماعي  املقر 
134 تارودانت .

حدد املبلغ في   : رأسمال الشركة 
 1000 إلى   مجزأ  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.
التسييف: أسند التسييف إلى السيد 
محدودة.  غيف  ملدة  بوزيد  ادريس 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  بالنسبة  أما 
للسيد  الوحيد  بالتوقيع  الشركة 

ادريس بوزيد.
تأسيس  من  سنة   99 املدة: 

الشركة
وقد تم اإليداع القانوني بمكت1 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتارودانت بتاريخ 25 يناير 2022  وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 8401.
329 P

براند وان.م.م 
BRAND ONE

SARL AU
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   24/01/2022
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات املواصفات التالية:
 BRAND التسمية: براند وان.م.م

ONE SARL AU
لشركة ذات مسؤولية محدودة 

الهد ف اال تماع: أعمال اإلشهار 
: س/أ شركة أ&أ  املقر اال تماعي 
خدمات رقم 1525 رقم 5 حي السالم 

أكادير.

سنة   99  : اال تماعية  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

املسبق الحل  تم  إذا  عدا   التجاري 

 أو التمديد.

من  يتكون  اال تماعي:  الرأسمال 

100.000 درهم.

تسييف الشركة: طارق امسروي.

في  التقيد  تم   : التقييد 

اكادير  التجارية  املحكمة  السجل 

 108466 عدد  تحت   08/02/2022

للسجل التحليلي رقم 50403 .

330 P

 ETHIQUE LOGISTIQUE

SARL
اإلشهار القانوني

العام    محضر  مع  حس1 

 ETHIQUE الشركة  شركاء  قرار 

بتاريخ    LOGISTIQUE SARL

2022/02/03 قرر ما يلي:

بلوك د   165 رقم  مقر الشركة:   -

حي اركانة ايت ملول. 

 :  100.000 رأس املال حدد في   -

1000 حصة من  درهم مقسومة إلى 

الواحدة وموزعة  درهم   100 فئة   

كالتالي :

 MARYAME BALLAJ  - 

100 حصة

                          BENNOUR ABDELKARIM  -

900 حصة         

 1 : املوضوع: من أهداف الشركة 

– نقل البضائع لحساب الغيف.

شركة  شركاء  قرر  التسييف: 

    ETHIQUE LOGISTIQUE SARL

 MARYAME السيدة  ستسيفها 

BALLAJ ملدة غيف محدودة.

اإليداع: تم اإليداع القانوني لدى 

بتاريخ  بإنزكان  ابتدائية  املحكمة 

 ,234 رقم  تحت   2022/02/07

السجل التجاري رقم25367. 

331 P
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 STE ESSALEMY ELEC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   18/01/2022
شريك  دات  محدودة   املسؤولية 

واحد بالخصائص التالية :  
 STE ESSALEMY ELEC   : االسم 

SARL AU
الهدف : 

 ACTIVITE PRINCIPALE :
.ELECTRICITE GENERALE

 AUTRE ACTIVITE : TRAVAUX
 DIVERS ET DE CONSTRUCTION

)ENTREPRENEUR DE(.
 ELECTRICITE INDUSTRIELLE ET

.RESEAU INFORMATIQUE
 100.000  : املجموعة  رأسمال 

)مائة الف( درهم  
BRAHIM ES-SALEMY : التسييف

 DOUAR اال تماعي:  املقر 
 GUEMOUD HAY TEMSIA AIT

 MELLOUL
املدة :  99 سنة

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجاري  بالسجل 
    218 رقم  تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2022/02/03 
332 P

C.A CONSEIL

ENARA D’AGADIR
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
والدي   14/01/2022 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بمو به  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:                

ENARA D’AGADIR  : اال سم
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك واحد
الرأسمال : 100.000 درهم 

الكهرباء  اعمال   -  : الهدف 
والتفكي1

بلوك  االول  الطابق   : العنوان 
س15 حي الداخلة اكادير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبف من كل سنة.

التسييف :  تسيف  الشركة من طرف 

السيد الحداد هشام . 

باملحكمة   القانوني  اإليداع  تم  

 02/02/2022 في  بأكادير  التجارية 
تحت   رقم 108385 السجل التجاري 

رقم 50339. 

333 P

 Société  DIYAN  TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : بدوار أوالد براهيم  

أوالد  برحيل  تارودانت.

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   2022 يناير    31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

  DIYAN  TRAVAUX املحدودة 

باملميزات التالية  :

الشركاء:

- السيد موالي العربي ديان,مغربي,  

لبطاقة  1981،الحامل  سنة  مزداد 

  JC330027 الوطنية رقم   التعريف 

الساكن بحدائق الدراركة عمارة 21 

شقة 15 تكاديرت الدراركة اكادير.

املوضوع :

تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي :

- أشغال عامة و أشغال البناء.

- التحادث.

  DIYAN  التسمية  : شركة .ذ. م.م

.TRAVAUX   S.A.R.L AU

املقر اال تماعي :

برحيل   أوالد   بدوار أوالد براهيم  

تارودانت..

املدة : تسعة وتسعون سنة ابتداء 

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل 

التجاري.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

الشركة ب  100.000 درهم مقسمة  

درهم  إلى 1000 حصة من فئة 100 

موزعة كتالي:

ديان   العربي  موالي  السيد 

1000حصة ا تماعية.

املجموع : 1000 حصة ا تماعية

العربي  موالي  السيد   : التسييف 

ويلزمه  للشركة  مسيف  عين  ديان 

بتوقيعه  املنفرد ملدة غيف محددة

من  تبتدئ   : اال تماعية   السنة 

د نبف من   31 فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة.

األرباح : توزع األرباح الصافية بعد 

في املائة لالحتياط القانوني   5 خصم 

في  حصتهم  حس1  الشركاء  على 

الشركة أو تنقل من  ديد إلى السنة 

املوالية.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ  

فبفاير  2022 تحث رقم السجل   04

التجاري 8433.

334 P

DISTALIGHT  SARL AU
ICE : 002992540000092

رأسمالها Dhs 200.000 درهم 

إعالن بتأسيس شركة
وبمو 1   24/01/2022 بتاريخ 

ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

إسم     تحت  املحدودة  املسؤولية 

DISTALIGHT  SARL AU

هدفها:  

- تا ر عقاقيف بالتقسيط

املعدات  أنواع  استيفاد  ميع   -

الكهربائية

- اشغال الكهرباء.

العنوان التجاري : تجزئة ياسمينة 
رقم 199 آيت ملول.    

رأسمالها 200.000  درهم موزعة 

حصة  كل  قيمة  حصة   2000 إلى 

100.00  دراهم، موزعة كما يلي:

 2000 تمجيس  ياسين  السيد 

حصة

السيد  تعيين  تم  الشركة  تسييف 

للشركة  مسيفا  تمجيس  ياسين 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غيف  ملدة 

الصالحيات حس1 القانون األسا�شي 

للشركة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكت1  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط لدى االبتدائية بانزكان تحت 
رقم 243 بتاريخ 08/02/2022.

 DISTALIGHT الشركة  سجلت 
التجاري  بالسجل    SARL AU

بتاريخ    25371 رقم  تحت  بإنزكان 

.08/02/2022

335 P

 STE DELTA MAY    SARLAU
شركة ديلتا ماي   ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   28/01/2022

ذات املميزات التالية:

ماي    ديلتا  شركة   : التسمية 

ش.م.م

الهدف اال تماعي: نقل االشخاص 

لحساب الغيف.   

القليعة  دوار  نان  العنوان: 

انزكان أيت ملول       .

املدة:    99 سنة

درهم   100.000 الرأسمال: 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.

السنة اال تماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 د نبف من كل سنة.

السيد     الشركة  يسيف  التسييف: 

دربالي محمادي ملدة غيف محدودة. 

اإليداع  تم  التجاري:  السجل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

07/02/2022 تحت عدد 233.   

336 P

STE G.T.B.S.C  SARL
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE G.T.B.S.C  SARL اسم التجاري
بلوك   15 زنقة   01 رقم   : العنوان 

ب حي الحرش ايت ملول

أو  متنوعة  أعمال   )1  -   : املهام 

إنشاءات - 2( التجارة.
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راسمال الشركة :  100.000 درهم

السيد لحسن اوبال    -  : التسييف 

مسيف ومشارك للشركة

السيد  مال داودي مشارك في   -

الشركة

تم اإليداع القانون األسا�شي لدى 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت    21/01/2022 بتاريخ  انزكان 
رقم 213 والسجل التجاري تحت رقم  

 25347

337 P

Sté FLORA ROSE SARL
 SOCIETE  A  RESPONSABILITE

LIMITE A AU

.AU  CAPITAL  DE 10.000 dhs

 SIEGE SOCIAL: DAIAAT OUJAID

 QUARTIER EL JIHADIA EL

 FILAHIA TIKIOUINE AGADIR

في نهاية عقد بمو 1 توقيع خاص 

مؤرخ في أكادير بتاريخ 17/01/2022 

ذات مسؤولية  تشكيل شركة  تم   ،

تحت   واحد،  شريك  مع  محدودة 

                      STE FLORA ROSE SARL AU اسم

وخصائصها على النحو التالي/

-العنوان الرئي�شي ضيعة ا عيض  

حي الجهادية الفالحية اكادير   

 -غرض الشركة: الحراسة وأعمال 

األمن الخاصة

املدة  99 سنة  من تاريخ تأسيسها.  
مقسمة على   10.000 رأس املال: 

100 سهم بقيمة 100 درهم للسهم ، 

موزعة على النحو التالي / 

حصة   100 ا عيض:  سعيد   -

ا تماعية كل منها 100 درهم

السنة اال تماعية: من 1 يناير إلى 

31 ديسمبف

كمدير  ا عيض  سعيد  اإلدارة: 

مشارك للشركة ملدة غيف محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية 

 .108454 رقم  تحت   02/08/2022

RC 50385

338 P

مكت1 التسييف ، االعالميات واملحاسبة 
كا يسكو 

 FIRSTBUS  ش.م.م. 
إعالن بتأسيس شركة

وبمو 1   03/02/2022 بتاريخ 
تأسست  عدد9521،  عرفي  عقد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحت اسم FIRSTBUS ش.م.م هدفها 

كالتالي:
-نقل األشخاص

العنوان التجاري :  رقم 60 تجزئة 
الزيتون 2 تيزنيت.   

درهم   100.000   : مالـــها   رأس 
 1000 موزعة إلى  )مائة االف درهم( 
حصة  قيمة كل حصة )100 درهم( 

مائة درهم.
تم تعيين السيد    : تسييف الشركة 
وحيد   كمسيف  حفيظي  فيصل 
للشركة ملدة غيف محدودة مع إعطائه 
القانون  حس1  الصالحيات  كامل 

األسا�شي للشركة. 
 99 الشركة  عمر  مدة   : املـــــدة 
تاريخ  من  سنة(  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي .
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكت1 الضبط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

47/2022 بتاريخ 08/02/2022.
339 P

 FIDUCIAIRE D’AUDIT
 LEGAL ET CONTRACTUEL

MAROC
تأسيس شركة

طبقا للعقد املؤرخ في 02 نوفمبف 
األسا�شي  القانون  وضع  ثم   2021
لشركة ذات مسؤولية محدودة على 

النحو التالي.
اسم الشركة :

 FIDUCIAIRE D’AUDIT LEGAL ET 
  CONTRACTUEL MAROC

املرا عة  أعمال  الهدف:  ميع 
والتدقيق واملحاسبة

سيان  عمارة  اال تماعي:  املقر 
تجزئة رقم 146 فونتي العليا اكادير.

املدة :  99 سنة 
درهم   100.000   : الرأسمال 
مقسمة إلى 1000 حصة مقابل 100 

درهم للحصة 
التسييف : السيد أخبار عي�شى      

والباقي  للذخيفة   5%  : األرباح 
حس1 قرار الشركاء     

تبتدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 
غاية 31 د نبف

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت   10/01/2022 بتاريخ  باكادير 

رقم 108027 
340 P

GTPCS SARL AU
Au Capital de 100.000 Dhs

  Siège Social : N°05 RUE FIGUIG
.HAY NOUADER GUELMIM

ICE : 002975229000046
تـــأسيــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،20/02/2022
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :
 GTPCS : التسمية

زنقة  نوادر  حي   : اال تماعي  املقر 
فيكيك رقم 05 كلميم.

درهم   100.000  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
الهـــــــــــــــــدف : مقاول في أشغال البناء 

وأشغال املختلفة. 
املسيف القانوني : بداني حسن. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ   بكلميم  االبتدائية 

01/02/2022 تحت رقم 49/2022
341 P

STE GRAILUB
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
24/01/2022 تم تأسيس شركة ذات 
بالخصائص  محدودة  املسؤولية  

التالية :  

GRAILUB  : التسمية

 COMMERCE DES  : الهدف 

 PIECES AUTOS

 100.000  : املجموعة  رأسمال 

درهم.

املسيف: بايح ابراهيم

املقر اال تماعي: درايد سدي بيبي 

شتوكة ايت باها 

املدة :  99 سنة

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

باملحكمة  التجاري  بالسجل 

   252 رقم  تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ  3/2/2022  

342 P

STE GLUCK TRANS  SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
  STE GLUCK TRANS : التسمية 

   SARL

حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

درهم   100.000 رأسمال الشركة في 

 100 بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم 

درهم للسهم بحصص مقسمة على 

الشكل التالي:

- بدر املعموري : 50.000 درهم

 50.000  : املعموري  هللا  عبد   -

درهم 

الشركة  تمارس   : األهداف 

التفاب  في  ميع  التالية  األهداف 

الوطني )املغرب( :

نقل املستخدمين لحساب الغيف 

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتداء من تأسيسها

املقر اال تماعي  : حي تومة بلوك م 

بيوكرى ايت باها 

التسييف : بدر املعموري  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية  بانزكان 

تحت رقم 120 بتاريخ 20/01/2022

343 P
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 STE IMMORADA SERVICES 

SARL AU ش.م.م
تأسيس

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

واملسجل   07/01/2022 في 

تم  بانزكان   20/01/2022 بتاريخ  

 STE IMMORADA شركة  تأسيس 

SERVICES SARL AU  ش.م.م. 

هدفها :

- وكالة عقارية

- أعمال حرة

ملك  كراج   : التجاري  العنوان 

الرا�شى الكائن بتبحيفت القليعة ايت 

ملول  .
إلى  موزعة   100.000 رأسمالها 

 100 كل حصة  قيمة  حصة   1000

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي

 1000  : سعيد  الر�شى  السيد   -

حصة.

سعيد  الر�شى  السيد  تعيين  تم 

كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة. 

الر�شى  السيد  توقيع  اعتماد  تم 

والوثائق  العقود  في  ميع  سعيد 

اإلدارية. 

: مدة عمر الشركة 99 سنة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

.25337

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير    02 االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2022  تحت رقم 207. 

344 P

 SOCIETE IBRAL IMPORT

SARL
تأسيس الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  في01/02/2022 

املسؤولية  ذات  أمبور  إيبغال 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية:

 SOCIETE IBRAL  : التسميـــــــــــة 

. IMPORT   SARL

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدود.  

شركة إيراد   - الهدف اال تماعي: 

وتصدير
إلى  مقسمة   100.000 رأسمال: 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة مجزاة كمايلي :

 500 الكريم  عبد  زياتي  السيد   -

حصة

أبو املا�شي عبد الكريم  السيد   -

500 حصة

: 99 سنة ابتداء من تاريخ  املـــــــــدة 

التأسيس.

السنة املاليــــــــة :  من فاتح يناير إلى 

31 د نبف من كل سنة.

املقر اال تماعي: بلوك ج رقم 173 
حي الشهداء أيت ملول

للشريكين  للسيدين  التسييـــــــــــــــر:  
زياتي عبد الكريم و أبواملا�شي العربي

تم   : القانوني  اإليداع 

بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

عدد  تحت   08/02/2022 يومه 
التجارى  السجل  رقم   248/2022

25377

345 P

STE HYPROM
تأسيس شركة

مؤرخ عقدعرفي   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة   2022 يناير   17  

ذات املسؤولية املحدودة، وخاصياتها  

كالتالي :

  STE HYPROM التسمية: شركة
شارع   20 رقم   : اال تماعي  املقر 

قاسم أمين حي الداخلة أكادير.

وبيع  شراء  اال تماعي:  الهدف 

وتجارة وتوزيع ونقل  ميع منتجات 

النظافة.
مبلغ   في  حدد   : الشركة  رأسمال 

100.000  درهم مقسمة على 1000 

من فئة 100 درهم للواحدة.

يتم تسييف الشركة   تسيف الشركة: 

من طرف السيد البوقفاوي نجي1.

بكتابة   القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة   لدى  الضبط  

تحت   2022 فبفاير    08 بأكادير يوم 

رقم  تجاري  سجل   108455 رقم 

.50387

346 P

 STE HOUARA FORNI

S.A.R.LAU
شركة ذات مسؤولية محدودة دات 

شريك واحد .  

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي: رقم 472 الطابق 

االول نجزءة النهضة الكبفى اوالد 

تايمة

تأسيس شركة
 01 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قوانين  وضع  تم    ،2022 فبفاير 

الشركة ذات امليزات التالية:

 STE HOUARA التسمية: 

FORNI SARLAU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة  دات شريك واحد 

SARLAU

تجارة معدات مختلفة   - الهدف: 

مستعملة 

 472 رقم   : اال تماعي   املقر 

الطابق االول نجزءة النهضة الكبفى 

اوالد تايمة

من تاريخ  سنة ابتداء   99 املدة:  

التأسيس.

رأسمال: حدد في مبلغ  100.000 

درهم مقسم الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسييف أسند إلى السيد  التسييف: 

امين  مال عبد العظيم

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  84 رقم  تحت  م   لتارودانت 

04 فبفاير 2022

347 P

 SOCIETE HORIZON
 CONSULTING INFO

 Société à Responsabilité Limitée

AU

au Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : AV IBNOU SAINA HAY

.BIRANZARAN  N° 02 TAN TAN

ICE : 002957094000035

تـــأسيــس شركة
بتاريخ.  عرفي   عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،16/11/2021

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد باملميزات التالية  :

اوريزون  شركة     : التسمية 

كونصولتين اينفو.

شارع ابن سينا   : املقر اال تماعي 

حي بئف انزاران رقم 02 طانطان.

درهم   100.000 الرأسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

األنشطة   : الهـــــــــــــــــدف   درهم   100

االدارية

املغيوف   موالي   -  : الشــــــــــــــركاء 

1000 حصة

املسيف القانوني  :  موالي املغيوف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائي كلميم بتاريخ 09/12/2021  

تحت رقم 2021/278.

348 P

STE SAMIFISC

STE HAUT TECHNIQUE
بمقت�شى القانون األسا�شي بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،05/01/2022

محدودة املسؤولية. 

: 
ُ
املواصفات التالية

تيكنيك  اوت  شركة   : التسمية   

STE HAUT TECHNIQUE

االنظمة  إصالح   : الهدف 

اإللكتفونية.

الواقع  املحل   : اال تماعي  املقر 
الحي   1014 زنقة   17 بلوك   67 برقم 

املحمدي اكادير.

من تاريخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

التأسيس.
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رأسمالها :  100.000 درهم

املصطفى  للسيد   : التسييف 

الحسني.

املصطفى  للسيد   : اإلمضاء 

الحسني.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  ألكادير  التجارية 

02/02/2022 تحت رقم 108366.  

349 P

شركة كرازيما ش.م.م ش.و
STE KRAZIMA SARL A.U

شقة رقم 02 زنقة 3302 رقم 88 

والحوري الدشيفة الجهادية انزكان 

السجل التجاري رقم 25369

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

شركة  تاسيس  تم  يناير2022   06

شريك  املحدودة  املسؤولية  دات 

وحيد. 

التسمية: كرازيما.

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك وحيد.

الهدف:  

- مقاول اشغال مختلفة.

االمن  البستنة,  الحراسة,   -

والتنظيف.

رقم  شقة   : اال تماعي  املقر 
والحوري   88 رقم   3302 زنقة   02

الدشيفة الجهادية انزكان
راس املال: حدد في مبلغ 100.000 

درهم موزعة كما يلي:

-السيدة زين1 باي 1000 حصة

التسييف: عينت السيدة زين1 باي 

غيف  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيفة 

محدودة

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
تسجيل الشركة في السجل التجاري 

ينا ير  السنة اال تماعية: من 01 

الى 31 ديسمبف  من كل سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان  

بتاريخ 07/02/2022 تحت رقم 237.

350 P

  STE  KATY COLIS
SARL

رأسمالها : 100.000,00 درهم.

مقرها اال تماعي : شقة في الطابق 

األول حي إغروفولوس أورير أكادير

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمو 1   -  1

تأسيس  تم  يناير2022   7 بتاريخ 

ذات  املسؤولية   محدودة  شركة 

املميزات التالية :

 KATY COLIS  التسمية  :   شركة-

كاتي كولي ش.م.م.                                  

- الهدف 1 :

 -  نقل البضائع لحساب الغيف.

-  نقل األمتعة لحساب الغيف.

-املقر اال تماعي  :   شقة بالطابق 

األول حي إغروفولوس أوريرأكادير .

  : اال تماعي  املال  -رأس 

إلى   مجزأ  درهم   100.000,00

درهم   100 فئة  من  1000حصة 

للحصة الواحدة موزعة على النحو 

التالي : 

- السيد منيف لكرد : 500 حصة.

 500  : صبيفي  خديجة  -السيدة 

حصة.

السيد  الشركة  يسيف  -التسييف: 

منيف لكرد ملدة غيف محدودة.

للمسيف  اإلداري  التوقيع  -تخويل 

السيد منيف لكرد .

املالي  املشتفك  التوقيع  -تخويل 

والبنكي للمسيف منيف لكرد والشريكة 

خديجة صبيفي.

تبتدئ   : اال تماعية   -السنة 

يناير  فاتح  من  اال تماعية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبف من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

التجارية باكادير تحت رقم  املحكمة  

رقم  التجاري  والسجل    108352

50303 بتاريخ فاتح فبفاير2022 .

351 P

 STE KAPENEشركة
 SARL

تأسيس شركة م م 
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس  تم  فبفاير2022   18 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
-1 التسمية : تحمل الشركة اسم 

.STE KAPENE SARL
تحدد   : الشركة  رأسمال   2-
رأسمال الشركة في مبلغ 500000.00    
5000 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 
100 درهم لكل حصة مقسمة كالتالي:
رقم  -السيد أهراس عبد املجيد, 
  2500    JA50234 البطاقة الوطنية

حصة. 
-السيدة  ميعة باج, رقم البطاقة 
الوطنية JA47828    2500  حصة .

 202 اال تماعي:الشقة  املقر   3-
التامري  ودار  ايمي   1 تغارت  اقامة 

أكادير .
-4 الهدف اال تماعي :

مقاول البناء.
- أعمال البناء وأعمال متنوعة.

 -تجارة . 
-5  التسييف: تحدد تسييف الشركة 

من طرف : 
رقم   , السيد اهراس عبد املجيد 

.JA50234 البطاقة الوطنية
القانوني  امللف  ايداع  تم   6-
التجارية  املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ   108364 تحت رقم  بأكادير  
رقم السجل التجاري  فبفاير2022   2

.50315
352 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE JOUDIA HEALTH
بمقت�شى القانون األسا�شي بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   ، يناير2022   6
باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

  :
ُ
التالية

 STE JOUDIA  : التسمية 

     .HEALTH

الهدف : 

الشبه  املنتو ات  بيع 

صيدلية.  
اقامة   63 رقم   : اال تماعي  املقر 

املجد امسرنات أكادير . 

من تاريخ  سنة ابتداء   99 املدة:  

التأسيس.
درهم.  100.000.00  : رأسمالها 

التسييف:  للسيدة ليلى التون�شي .

للسيدة ليلى التون�شي. اإلمضاء:  

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية أكادير بتاريخ 2 فبفاير2022 

تحت رقم108365 .  

353 P

 SOCIETE ITALMATIC
SARL D’A.U

  تأسيس الشركـــــة 
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   2022 يناير   03

املسؤولية  ذات  شركة  إيتاملاتيك 

والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

تحمل الخصائص التالية :    

 Société  ITALMATIC :التســميــــــــــــة

 .SARL D’A.U

ذات  شركة   القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

الهدف اال تماعي :

اآلليات  لتفكي1  شركة   )1

الباردة  للمشروبات  الكهربائية 

والساخنة.
رأسمـــــــــــــــــال : 100.000.00 مقسمة 

 100,00 فئة  من  حصة   1000 إلى 

درهم للحصة وهي مجزاة كمايلي : 

 1000 ابراهيم  الهروت  -السيد 

حصة.

املـــــــــــــــــــــدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس .

: من فاتح يناير إلى  السنة املاليـــــة 

31 ديسمبف من كل سنة.
 510 زنقة    : اال تماعي  املقر 

رقم17مكرر حي الجرف انزكان.
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التسييــــــــــــــر للسيد الهروت ابراهيم 

ملدة غيف محددة.

باملحكمة  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية بانزكان يومه 8فبفاير2022  

رقم السجل   246/2022 تحت عدد 

التجاري 25373.

354 P

 STE INSTITUT PRIVE

 ALAWAAIL DE

 FORMATION ET LANGUES

 VIVANTES

SARL AU

تأسيس شركة
املعهد  شركة   : التسمية 

واللغات  للتكوين  األوائل  الخاص 

 STE’’ ش.م«   « ش.م.م.  الحية   

 INSTITUT PRIVE ALAWAAIL

 DE FORMATION ET LANGUES

’’VIVANTES SARL AU

الطابق   30 : رقم  املقر اال تماعي 

الثاني زنقة ايموزار اليوسفية تيزنيت.

الى  الشركة  تهدف   : الهدف 

ممارسة النشاط االتي :

والتواصل  التكوين  -مركز 

واللغات.

في مبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

مائة ألف درهم )100000( درهم.

املسيف : الشركة مسيفة من طرف 

السيدة : إلهام ممو�شي وذلك ملدة غيف 

محدودة.

مدة التأسيس : الشركة تأسست 

ملدة 99 سنة.

االيداع  تم  القانوني:  االيداع 

الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 

 : باملحكمة االبتدائية بتيزنيت بتاريخ 

28 يناير2022  تحت رقم :38/2022.

355 P

LILITRAVAUX
SARL AU

 Au Capital de 2.000.000,00

Dhs

 Siège Social : HAY EL MARKEZ

ASSA

ICE : 002920048000013

تـــأسيــس
1(بمقت�شى عقد عرفي بتاريخ 27 

أكتوبر2021، تم تأسيس شركة ذات 

وحيد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية :

.LILITRAVAUX : التسمية

املقر اال تماعي :حي املركز اسا.

درهم   2.000.000  : الرأسمـــــــــــــال 

مقسمة على 20.000 حصة من فئة 

100 درهم.

أشغال  في  مقاول   : الهـــــــــــــــــدف 

مختلقة وأشغال البناء. 

املسيف القانوني   :فاتح يوسف. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ   بكلميم   االبتدائية 

نوفمبف2021 تحت رقم 389/ 2021.

356 P

     LANSSAR TOURS شركة   
ش. م .م

رأسمالها  : 100.00.00 درهم         

مقرها اال تماعي: شقة رقم 01 

الطابق الثاني رقم 28 إلو 04 إقامة 
ديار النزاهة ايت ملول

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمو 1   -  1

تأسيس  تم  يناير2022    10 بتاريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية :

 LANSSAR           التسمية:    شركة

TOURSش.م.م.     

- الهدف :

 نقل املستخدمين لحساب الغيف. 

: شقة رقم 01  املقر اال تماعي   -  

إقامة  إلو 04  الطابق الثاني رقم 28 

ديار النزاهة أيت ملول.

 : اال تماعي  املال  رأس   -

 1000 درهم مجزأ إلى   100.000,00

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

على الشكل التالي :

500- حصة للسيد لحسن وشني.

محمد  السيد  تعيين   : -التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  مسيف  االنصار 

محدودة. 

املنفرد  واملالي  االداري  -التوقيع 

ومخول للمسيف محمد االنصار.

تبتدئ   : اال تماعية   -السنة 

يناير  فاتح  من  اال تماعية  السنة 

وتنتهي في آخر ديسمبف من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 

املحكمة االبتدائية بإنزكان تحت رقم   

 25341 والسجل التجاري رقم   210

بتاريخ 3 فبفاير 2022.
من ا ل النسخة والبيان

357 P

MULTI PRINT IMPRIMERIE

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  ثم  يناير2022   14

ذات املسؤولية املحدودة وخاصياتها 

كالتالي :

 MULTI PRINT: التسمية 

                               . IMPRIMERIE
املقر اال تماعي  :      زنقة رقم بلوك ا   

14 تجزئة اكدال 1 ايت ملول.            

الهدف اال تماعي  : 

مطبعة.
 رأسمال الشركة       حدد في مبلغ  

على  مقسمة  درهم   100000.00

درهم للواحدة   100 من فئة   1000

لصالح :

 -السيد حسن امرير  500 حصة 

50000.00 درهم      .

 -السيد محمد الهاللي  500 حصة 

50000.00 درهم.            

تسييف  يتم     : الشركة  تسييف 

الشركة من طرف:

السيد حسن امرير  .

السيد محمد الهاللي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة   لدى   الضبط   

بانزكان تحت رقم  209    يوم 2 فبفاير 

                      .2022
 امضاء

358 P

شركة م.م أكادير

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانون  ثم وضع  يناير2022     31

محدودة  لشركة  التأسي�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

التسمية : م.م أكادير.

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة ذات الشريك الوحيد .

الطابق  : رقم 11  املقر اإل تماعي 

القا�شي  شارع   65 عمارة  الثالث 

عياض امسرنات اكادير .

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسسيها.

 100.000       : رأسمال الشركة 

من  1000حصة  على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم كلها للسيد باق علي.

 %  5 يتم اقتطاع نسبة   : األرباح 

من األرباح لالحتياط القانوني والباقي 

حس1 تقرير الشريك الوحيد.

التسييف : تسيف الشركة من طرف 

صالحيات  كل  مع  علي  باق  السيد 

اإلمضاء.

السنة اإل تماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبف.

لدى   القانوني    اإليداع  تم  لقد 

يوم  باكادير  التجارية   املحكمة  

8 فبفاير 2022 تحت رقم 108470.

359 P 
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

  SOCIETE  MICRO PARA
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية
 رأسمالها : 100.000.00 درهم

بمقت�شى عقد عرفي للجمع العام 
العادي يوم 5 يناير2022 تم تأسيس 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة :
.MICRO PARA : التسمية

املقر اال تماعي: بلوك 4 رقم 137 
الحي الصناعي - اكادير.  

مدة صالحية الشركة:  99  تسعة 
و تسعون سنة.

درهم.  100.000.00  : رأس املال 
إن الحصص وزعت بين  الحصص: 

الشركاء على الشكل التالي:
مصطفى   بوفتال  السيد: 

100.000.00 درهم.
املجموع:   100.000.00 درهم .

السنة اال تماعية: من فاتح يناير 
إلى غاية 31 ديسمبف.

التسييف: السيد بوفتال مصطفى  
معا.

السيد بوفتال مصطفى  التوقيع: 
معا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير تحت رقم 108377 
وبالسجل  فبفاير2022    2 بتاريخ 
بتاريخ   50331  التجاري تحت رقم 

 2 فبفاير2022.
360 P

STE SOUIRI BIO
 SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك وحيد

تأسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�شى 
تمت صياغة     2022 يناير   18 في   
ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 
وحيد  شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

التسمية    :    الشركة تحمل اسم«      
سويري بيو »    شركة ذات املسؤولية 

املحدودة شريك وحيد
وبيع  شراء  اال تماعي:  الهدف 
العضوية  املنتجات  أنواع   ميع 

والزيوت.
للمنتجات  التقليدي  اإلنتاج 

الغدائية املحلية.
النهضة  تجزئة   : اال تماعي  املقر 
تايمة  اوالد   690 رقم  الكبفى 

تارودانت.
املدة :  محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد  الراسمال:    
 100 إلى  مقسم  درهم   100.000
حصة ا تماعية بمائة  درهم للحصة 

الواحدة مقسمة  كما يلي :
 سعيد سويري 1000 حصة    .

    السنة اال تماعية : تبدأ من 01 
يناير وتنتهي في 31 د نبف. 

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بتار ودانت يوم 01  فبفاير 

2022 تحت رقم 74 .
مقتطف قصد االشهار

361 P

SOS AMBULANCE AGA 
RC : 25309 

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   ،2022 يناير   5
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�شي 
تحمل  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص التالية :
 SOS AMBULANCE : الـتـسـميـــــــــــــــة

     .AGA SARL AU
الشكل  :  الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد.
الـمـوضـــــوع    : النقل بواسطة سيارة 
القطر«ديباناج«  إسعاف/شاحنة 
ومساعدة العربات/ شراء وبيع أنواع 

املعدات واملنتجات الصيدالنية.
أوالد  مركز   : اال ـتـماعــي  الـمـقر 

دحو قيادة تمسية، ايت ملول. 
:  99  سنة.  مــــــدة الشركــــــة    

 100.000  : رأسمـــال الشركـــة 
درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر  :   سعيد العسري.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 28 : بتاريخ   بانزكان تحت رقم 182  
التجاري  سجلها  رقم   ،2022 يناير 

هو: 25309.                                    
362 P

 STE SOBARIN
 SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
والدي  اكادير  بمدينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بمو به  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:                
 STE SOBARIN          :       اال سم

.SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأسمال : 100.000  درهم موزع 

على الشكل التالي:
 ............. ميلودة  بركنا  السيدة 

20.000  درهم  ...... 200 حصة. 
الرحمان   عبد  بركنا  السيد 

80.000 درهم .. 800 حصة. 
الهدف      :  مقاولة اشغال عامة  

والبناء. 
العنوان      : حي املسيفة بلوك أ رقم 

245 الدراركة اكادير.
 السنة املالية:       لتبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبف من كل سنة.
الشركة من  تسيف     : التسييف    

طرف السيدة بركنا ميلودة. 
القانوني باملحكمة   اال يداع   ثم  
3 فبفاير 2022،   التجارية باكادير  في 

تحث   رقم  108391. 
363 P

REVONTIC TECHNOLOGIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
 تأسيس شركة

يناير   3 في   املؤرخ  للعقد  طبقا 
ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2022
بالخصائص  محدودة     املسؤولية  

التالية :  

 REVONTIC     : التسمية 

.TECHNOLOGIES SARL

الهدف : توفيف خدمات تكنولو يا 

املعلومات.

 : املجموعة  رأسمال 

100.000درهم.

املسيف: شرف الدين زوهري.

االول  الطابق  اال تماعي:  املقر 

اقامة 25 حي الزيتون تيكوين   2 رقم 

اكادير.

املدة :  99 سنة

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير  بالسجل التجاري باملحكمة   

بتاريخ   ،108402 رقم        تحت 

 3 فبفاير 2022.

364 P

STE QUAD AGHARAS

تأسيس شركة

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة            ،2022 يناير   18

 QUAD ش.م.م.ش.و.  كواد أغراس  

.AGHARAS

هدفها :  أنشطة رياضية و فنية.

تمراغت  أوبها  أدوار  حي  العنوان: 

اورير  أكادير.

رأسمالها : 100.000  درهم موزعة 

إلى1000 حصة قيمة كل حصة  100 

درهم .

تم تعيين السيد بورمي ابراهيم   

غيف  ملدة  للشركة  املوقع  و  كمسيف 

محدودة.

 املدة :مدة عمر الشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإليضاحي  التجاري  السجل 

. 50347

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   3 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2022، تحت رقم 108390.  

365 P
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» PRODI NEGO SARL «
شركة ذات مسؤولية محدودة 

من شريك واحد

تاسيس شركة
يناير   7 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2022

املسؤولية بالخصائص التالية :        

    . PRODI NEGO SARL   االسم

تركي1  و  شراء  و  بيع   : الهدف 

التجهيزات اإللكتفونية.

 100.000 الشركة        : رأسمال 

درهم.

التسييف  : الحبي1 بيفواين.

تكاديرة دراركة  املقر اال تماعي   

أكادير.

املدة : 99 سنة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  بإنزكان  اإلبتدائية  باملحكمة 

فبفاير  فاتح  بتاريخ  رقم108347 

في  الشركة  تسجيل  وتم    ،2022

السجل التجاري تحت رقم 50299.

366 P

STE SPHT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 SPHT SARL   : التجاري  االسم 

 A.U

العنوان: حي الزيتون بلوك ج رقم 

117 تيكوين اكادير .

املهام : أشغال مختلفة أو بناء

 1.000.000 الشركة  رأسمال    

درهم.

ايت  السيد   : اإلمضاء  و  التسييف 

حمو سعيد.

تم اإليدا ع القانون األسا�شي لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت  فبفاير 2022،    3 اكادير بتاريخ 
التجاري  والسجل   108388 رقم 

تحت رقم 50343.

367 P

 STE SUNNY AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك واحد 
تأسيس شركة

 STE SUNNY AGRI التسمية 
                                                       .SARL - A.U

حدد   : اال تماعي   الرأسمال 
درهم   100.000 رأسمال الشركة في 
 100 بقيمة  1000سهم   إلى  مقسم 
درهم للسهم بحصص مقسمة على 

الشكل التالي :
 100.000   ..... الوريا�شي  سعيد 

درهم.
الشركة  تمارس   : األهداف 
التفاب  في  ميع  التالية  األهداف 

الوطني )املغرب(:
اآلالت و املعيدات الفالحية     كراء 

أعمال مختلفة و البناء
سنة   99 في  املدة  حددت  املدة: 

ابتداء من تأسيسه.
املقر اال تماعي:  رقم 130 تجزئة 
تيفست 2  بيوكرى اشتوكة ايت باها  . 

التسييف : سعيد الوريا�شي.   
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية  بانزكان 
تحت  رقم 2049 بتاريخ فاتح أكتوبر 

.2021
368 P

CABINET SABCONSULTING

TRACTIZNIT
طبقا للعقد العرفي املؤرخ ب 20 
شركة  تأسيس  تقرر   ،2022 يناير 

باملواصفات اآلتية   :
.TRACTIZNIT : التسمية

الشكل :شركة محدودة املسؤولية
 Piece N°2  : اال تماعي  املقر 
 bureau N°4 Immeuble Imane,Bd

.29 février
 Talborjt  : اال تماعي  املقر   

.AGADIR
رأساملال : 100.000 درهم.

املسيف : زكرياء بن فقيه. 
 31 ينايرالى   1 من   : السنة املالية 

د نبف.

الضبط   كات1  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير   التجارية    للمحكمة  
 8 فبفاير 2022،  رقم 108465 .

369 P

 STE TAMGOUNSSI PREFA
SARL  

شركة محدودة املسؤولية

ICE. 003004877000091

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2022 يناير   18

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE TAMGOUNSSI  : التسمية 

.PREFA  Sarl

دوار اكي اكيو   : املقر اال تماعي  

الدراركة أكادير .

الهدف :  نقل املستخدمين .

   100.000. الرأسمال اال تماعي:  

درهم.

التسييف :  خديجة  اف.

املدة  : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح    : املالية   السنة 

31 د نبف . 

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري باكادير  تحت رقم 108382   
3 فبفاير 2022،  رقم السجل  بتاريخ 

التجاري 50337.

370 P

   مكت1 حسابات ابن عامر

TADOUART TRAVAUX
إعالن بتأسيس شركة

 ش.م.م 

التعريف املوحد للمقاولة

002990803000043

بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 

بتاريخ  واملسجل   20/01/2022

عدد     تحت   24/01/2022

شركة  تأسست   : RE  00006451

شريك  املحدودة   املسؤولية  ذات 

وحيد، تفاصيلها كالتالي :

 TADOUART«  : التسمية 
TRAVAUX«  ش.م.م 

هدفها : األشغال املختلفة أو البناء
تدوارت  دوار   : التجاري  العنوان 

اكلو تيزنيت  
درهم  100.000  : مالـــها   رأس 

) مائة ألف درهم ( موزعة إلى 1000 
حصة  قيمة كل حصة ) 100 درهم ( 

مائة درهم.
تم تعيين السيد    : تسييف الشركة 
اشلحي لحسن كمسيف وحيد  للشركة 
كامل  إعطائها  ملدة غيف محدودة مع 
الصالحيات حس1 القانون األسا�شي 

للشركة. 
99 الشركة  عمر  مدة   :  املـــدة 
تاريخ  من  سنة(  وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي.
إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 
امللف القانوني بمكت1 الضبط لدى 
عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2022/42 بتاريخ 03/02/2022.
371P

شــركة إيني بروجي
ش.م.م. ش.و

SOCIETE UNI PROJET
sarl au

رأس مالها 1.000.000 درهم
 توطين في مكت1 رقم 53، الطابق 
الرابع رواق املامونية شارع حسن 

بونعمان حي الداخلة اكادير
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  1
تم  2021م،  ديسمبف   27 بتاريخ 
لشركة  األسا�شي  القانون  إحداث 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
املوقع  طرف  من  الوحيد  الشرك 

للعقد، خصائصها كالتالي :
  STE  التسمية : شــركة إيني بروجي

.UNI PROJET
 : في  توطين   : اإل تماعي  املقر 
الطابق الرابع رواق   ،53 مكت1 رقم 
حي  بونعمان  حسن  شارع  املامونية 

الداخلة اكادير.
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الهدف اإل تماعي :
والبناء.    االشغال  مقاولة 
 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
إلى  مقسمة  درهم   100.000.00
عشرة أالف حصة من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة يملكها كل من :
 10.000 السيد الطال1 ياسين    

حصة.
الطال1  السيد  عين   : التسييف 
مسيف   J519522( ر.ب.و  محمد( 

للشركة ملدة غيف محدودة. 
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكمة 
 02-02-2022 م تحت رقم 108367 -

السجل التجاري : 50321.
372P

CABINET AUDICOMPTA

 STE REV WALL
SARL AU

تاسيس شركة
 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 نونبف 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد صفاتها كما يلي :
 STE REV WALL SARL : التسمية

.AU
الهدف : أن الشركة تهدف أساسا 

الى :
الطالء والديكور.

بيع  ميع منتجات، لوازم، توابع، 
الخاصة  التجهيزات  و ميع  مواد 

بالطالء ومواد البناء.
القيام باعداد واعمال الصباغة.

التصدير،  االستيفاد،  التوزيع، 
نصف  بالجملة،  البيع  الشراء، 
لجميع  بالتقسيط  البيع  الجملة، 
املواد أو املنتجات أو البضائع كيفما 
الخصوص  و ه  وعلى  نوعها،  كان 
واملواد  البناء  مواد  الصباغة، 

الكيميائية بشكل عام.

وعموما  ميع العمليات التجارية 

الصناعية املالية  والعقارية املتعلقة 

االنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 

شانه  من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف اال تماعي.

املقر اال تماعي : اقامة E63 شارع 

املنطقة   951 محمد الخامس الرقم 

الصناعية تاسيال دشيفة الجهادية.

الراسمال : حدد راسمال الشركة 

 500 الى  مقسمة  درهم   50.000 في 

مملوكة  درهم   100 بقيمة  حصة 

للسيد الحسين اكرنان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد او الفسخ املسبق.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة.

التسييف : تم تعيين السيد الحسين 

اكرنان كمسيف وحيد للشركة ملدة غيف 

محددة.

باملحكمة  القانوني  االيداع   تم 

يناير   17 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022، تحت رقم 75.
للالستخالص والبيان

املسيف

373 P

شركة طاقات جينيغاسيون 

ش.م.م
برأسمال ا تماعي قدره 100.000 

درهم   

بلوك -أ- رقم 06 ممر 11 حي العهد 

الجديد ايت ملول.

 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   07/01/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة  ذات الخصائص التالية : 

الغرض اال تماعي : 

  -  ميع أشغال البناء و األشغال 

العمومية   . 

  - العمل وتنفيذ املشاريع املتعلقة 

بالطاقة املتجددة.

طاقات  شركة   : التسمية    

 ينيغاسيون  ش.م.م. 

رقم  –أ-  بلوك   : املقر اال تماعي   

حي العهد الجديد ايت   11 ممر   06

ملول.               

املدة : حددت في 99 سنة. 

 الرأسمال والحصص اال تماعية :

درهم   100.000 في  الرأسمال  حدد 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة   ، درهم للواحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 

سعيد باجي : 340 حصة 

عبد العزيز سومان : 330 حصة

لحسن البفبو�شي : 330 حصة     

 التسييف: الشركة مسيفة من طرف 

السيدين  سعيد باجي و عبد العزيز 

سومان وذلك ملدة غيف محدودة.  أما 

حيث  مشتفك  فهو  البنكي  التوقيع 

يعود إلى كل من السيدين سعيد باجي 

و عبد العزيز سومان.

توزع حس1 الفصل 25   : األرباح 

من القانون األسا�شي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

: تحت عدد رقم   االبتدائية بانزكان  

141/2022  بتاريخ 24/01/2022.

374P

شركة تيموناي
ش.م.م.

رقم 222 بلوك ب حي الهدى اكادير

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   12/01/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة خصائصها كالتالي :

االسم  : تيموناي ش.م.م.

عبف  الخدمات  بيع   : املوضوع 

االنتفنيت.
بلوك ب   222 رقم   : مقر الشركة 

حي الهدى اكادير.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
الف  مائة  في  حدد  رأسمالها :   

درهم مقسمة إلى 1000 حصة، قيمة 

درهم و موزعة   100 كل واحدة منها 

على الطريقة التالية :

 1000  : ابرايم  مليكة  السيدة   -

حصة.

عينت  الشركة :  إدارة  و  تسييف 

السيدة مليكة ابرايم مسيف ة وحيدة 

للشركة ملدة غيف محدودة.

اإليداع  تم  القانوني :  اإليداع 

باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل   108341/2022 تحت رقم  

التجاري 50291.

375P

ريدس
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

 الشريك الواحد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي  املركز 

 تالوين - 83000 تارودانت املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8427

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

إعداد  تم   2022 يناير   21 في 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانون 

ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية: باملميزات  الواحد   الشريك 

شكل الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الواحد.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكتبية  اللوازم  بيع  الغدائية   املواد 

 املدة التي تأسست من أ لها الشركة :

99 سنة .

مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : العقاد  رضوان  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه  العقاد  رضوان  السيد 

تارودانت   83000 املركز تالوين  حي  

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

من   3 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 75.

376P
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شركة ر.ن.أ- اليك
ش.م.م.

اقامة اكدال الشقة 124 تيليال 
تيكيوين اكادير

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   18/01/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة خصائصها كالتالي :
االسم : ر.ن.أ- اليك ش.م.م.

املوضوع : التفكيبات الكهربائية.
مقر الشركة :  اقامة اكدال الشقة 

124 تيليال تيكيوين اكادير.
 مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها.
الف  مائة  في  حدد  رأسمالها :   
درهم مقسمة إلى 1000 حصة، قيمة 
درهم و موزعة   100 كل واحدة منها 

على الطريقة التالية :
   : بولفرا  عبداللطيف  السيد   -

1000 حصة.
تسييف و إدارة الشركة : عين السيد 
وحيدا  مسيفا  بولفرا  عبداللطيف 

للشركة ملدة غيف محدودة.
اإليداع  تم  القانوني :  اإليداع 
باكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل   108342/2022 تحت رقم  

التجاري 50293.
377P

نلت تيزي
تأسيس شركة

يناير   25 طبقا للعقد املؤرخ في  
سا�شي  اال  القانون  وضع  تم   2022
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ومميزاتها كالتالي :
- اال سم : شركة نلت تيزي. 

-  الهدف : اشغال البناء -نيكوس
زنقة   : اال  تماعي  املقر   -
النهضة  حي   22 رقم  تكشكاشت 

،طاطا
- املدة : 99 سنة.                         

درهم   100.000  : الرأسمال   -
مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

خيفة  للد  مائة  في   5  : االرباح   -

والباقي حس1 قرارات الشركاء                     

- التسييف: السيد عمرالفجي.

- السنة اال  تماعية :  تبتدئ من 

فاتح يناير الئ 31 ديسمبف من كل سنة             

- السجل التجاري :  تم التسجيل  

تحت  بطاطا  بتدائية  اال  باملحكمة  

رقم 699 بتاريخ  7فبفاير 2022.

378P

كلوبال شلفيش

ش.م.م

تأسيس شركة

املؤرخ  العرفي  العقد  بمو 1 

تم   2022 يناير   18 بتاريخ  بأكادير 

تأسيس شركة ذات

وباملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

شلفيش  كلوبال   : التسمية 

ش.م.م.

تامري  أكناري  امي  دوار    : املقر 

أكادير

  - املائية  األحياء  تربية   : الهدف 

درهم   100.000  : رأس مال الشركة 

فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم ملالكيها.

السيد هشام كسمي : 500 حصة     

 500 كوغروض:  اليزيد  السيد 

حصة

التسييف :  تم تعيين السيد هشام 

غيف  ملدة  شريك  كمسيف  كسيمي 

محدودة.

بمكت1  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير يوم  2  فبفاير 2022 تحت رقم 

اليوم  في نفس  والتسجيل   108369

بالسجل التجاري تحت رقم 50323.

379P

شركة اسماما اوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد    

رأسمالها 100.000 درهم 

املقر اال تماعي : زنقة النخيل رقم 

49 حي الداخلة اكادير.       

 بمقت�شى عقد عرفي موقع بتاريخ 

14/01/2022 املسجل باكادير بتاريخ 

اثره  على  تأسست   19/01/2022

شركة باملواصفات التالية : 

االسم : شركة اسماما اوطو             

ميكانيك   : اال تماعي  الغرض 

السيارات وإصالح هياكلها.     

املقر اال تماعي : زنقة النخيل رقم 

49 حي الداخلة اكادير.    

املدة اال تماعية :  99 سنة.

 100.000  : اال تماعي  الراسمال 

حصة   1000 الى  مقسمة  درهم 

درهم   100 فئة  من  ا تماعية 

للواحدة. 

السنة اال تماعية : من 1 يناير الى 

31 ديسمبف  

التسييف : الشركة مسيفة من طرف 

السيد حسن اخميس.

باملحكمة   : القانوني  االيداع 

التجارية باكادير تحت رقم 108403 

بتاريخ 04/02/2022.

380P

شركة تيداف أساكتي
شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 500.000 درهم

 املقر اال تماعي : رقم 24 زنقة 

طرابلس أكادير   

تأسيس
بمقت�شى القانون األسا�شي املؤرخ 

تم  باكادير،   2021 اكتوبر   12 في 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

صفاتها كما يلي : 

 SOCIETE TIDAF« التسمية 

ASSAKTI - S.A.R.L« شركة تيداف 

أساكتي: ش. م . م.

الهدف : باختصار، الشركة تهدف 
أساسا في املغرب كما في خار ه إلى :

االنعاش العقاري،  
زنقة   24 اال تماعي : رقم  املقر 

طرابلس أكادير.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
500.000 درهم )خمسمائة  في مبلغ  
ألف درهم ) مقسمة إلى 5000 حصة 
 100 بقيمة   ( حصة  االف  )خمسة 
درهم للواحدة موزعة على الشركاء 

كالتالي : 
السيد أساكتي علي : 2500 حصة.

 1000  : محمد  أساكتي  السيد 
حصة.

 1500  : أمين  أساكتي  السيد 
حصة.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة : 
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء 

حالة التمديد أو الفسخ املسبق.
السنة املالية :  من فاتح يناير من 

كل سنة إلى 12 ديسمبف. 
علي  أساكتي  السيد  التسييف : 
غيف  ملدة  ذلك  و  الشركة  مسيف  هو 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير  بتاريخ 3  بأكادير  التجارية 

2022  تحت رقم 108389 .
381P

STE SMNAIT IMMO
SARL

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي : رقم 1525 مكت1 

5 حي السالم أكادير
املسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  باكادير   ،2022 يناير   20 بتاريخ 
املواصفات  ذات  شركة  تاسيس 

التالية :
 STE SMNAIT IMMO : التسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة.
في  املقاولة   : اال تماعي  الهدف 

االعمال املختلفة والبنايات.
أعمال البنايات بجميع أشكالها.

خدمة سانديك العمارات وممثل 
سكان االقامة.
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البيع،  العقارات،  التفويج 
التأ يف، التشغيل، وتطوير الي ارض 

أو أي مبنى تجاري.
وتنفيذ  دراسة  متنوعة،  أعمال 
والبنيات التحتية  كافة أعمال البناء 
املساحات  وتجهيز  والحفر  واملعدات 

الخضراء.
 1525 رقم   : اال تماعي  مقرها 

مكت1 5 حي السالم أكادير.
املدة : 99 سنة.

يتكون   : اال تماعي  الراسمال 
 100 درهم مقسم الى   100.000 من 
للسهم،  درهم   1000 بقيمة  حصة 
لفائدة السيد محمد نايت يعقوب ... 

50 حصة.
 50  ... السيد سعيد نايت يعقوب 

حصة.
تم تعيين السيد   : تسييف الشركة 
الشركة  مسيف  محمد  يعقوب  نايت 

ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبفاير   4 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022، تحت رقم 108407.
سجل تجاري رقم : 50361.

للخالصة والبيان

382 P

AG SOLUTIONS
تأسيس شركة

م.م.لشريك واحد
م.م.لشريك واحد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 
تم  بالعيون،  سجل   21/01/2022
وضع القانون األسا�شي لشركة ذات 
واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية :
 »  AG SOLUTIONS« التسمية :  

شركة.م.م. لشريك واحد.
الرأسمال : 100000 درهم مقسم 
إلى 1000  حصة من فئة 100 درهم 
  ALESSANDRO لفائدةالسيد 

.LEVA
املقر اال تماعي : حي النهضةشارع 
 02 شقة   44 عالل بن عبدهللا رقم 

املر�شى العيون.

املدة : 99 سنة.

الهدف اال تماعي : 

وطنيا بالجملة  تجاري   وسيط 

و دوليا.

االستيفاد والتصدير.

السيد  إلى  عهد  التسييف:   

.ALESSANDRO  LEVA

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع    

بتاريخ  بالعيون  باملحكمةاالبتدائية 

01/02/2022 تحت رقم261 .

383P

Sté GYM CHADDAD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمال : 100.000

 BLOC G 50 : مقرها اال تماعي

.CITE AL HOUDA AGADIR

السجل التجاري رقم 50359 

بأكادير

املوقع  األسا�شي  إطارالقانون  في 

يوم  12/01/2022 تم تقرير مايلي  :

 Sté  GYM شركة    : التسمية   -

CHADDAD SARL

 EXPLOITANT :  النشاط املزاول -

DE SALLES DE SPORT
في  تحديده  تم   : املال  رأس   -

 1000 درهم مقسمة على   100.000

حصة ب 100 درهم لكل حصة.
الشركة مسجلة بالسجل التجاري 

للمحكمة التجارية ملدينة أكادير تحت 
رقم 50359 بتاريخ 04/02/2022.

384P

 Création de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038 – IF : 40224158

 - R.C : 34 262  INZEGANE  -   GSM : 06

03062700

TIFAOUT CHTOUKA
   إعالن عن تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بيوكرى  ب  ماعة   26/01/2022
حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 
محدودة خصائصها كالتالي :                          
اشتوكة  تفاوت   : االسـم   -

.TIFAOUT CHTOUKA
- األهداف : بيع العقاقيف/ اشغال 

مختلفة/التجارة املختلفة.
زنقة   85 رقم  اال تماعي:  املقر 
بيوكرى  سعيد  سيدي  حي  الليمون 

اشتوكة ايت باها .
 100.000  : اال تماعي  الرأسمال 

درهم.
تم تكليف السيد طارق  التسييف: 

مفلح ملدة غيف محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بانزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   08/02/2022 بتاريخ 

.249/2022
385P

STE SANTAL TRANS
 S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة.  
رأسمالها  100.000 درهم

املقر اال تماعي : رقم 156  نان 
شاف عزيز سيدي بلقاس تارودانت

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
قوانين  وضع  تم   ،2022 يناير   12

الشركة ذات امليزات التالية :
 STE SANTAL  : التسمية   -  1

.TRANS
- الشكل القانوني : شركة ذات   2

مسؤولية محدودة 
البضائع  نقل   : الهدف   -  3

للحساب الغيف.
 156 رقم   : اال تماعي  املقر   -  4
بلقاس  عزيزسيدي  شاف   نان 

تارودانت.
5 - املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التأسيس .
مبلغ  في  حدد   : رأسمال   -  6
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.

إلى  أسند  التسييف   : التسييف   -  7
السيد ايت بوهو مصطفى و السيد 

العجالي العربي.
تم بكتابة   : اإليداع القانوني    -  8
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   83 رقم  تحت  بتارودانت 

.04/02/2022
386P

شركة صيدلية نور الخير 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   14/12/2021
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :  
التسمية : صيدلية نور الخيف

االدوية  )بيع  صيدلية   : الهدف 
الطبية، وشبه الطبية(.

 100.000  : املجموعة  رأسمال 
درهم.

تسيف الشركة من طرف   : املسيف 
املسيف  بصفته  سعد  مداني  السيد 
فردي  وبإمضاء  لشركة  الوحيد 

لجميع املعامالت البنكية.
 ،3 رقم  مراب   : اال تماعي  املقر 
تجزئة   9 س برنامج طريق الخيف بن 

سركاو اكادير.
املدة  : 99 سنة.

بمكت1  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   04/02/2022 بتاريخ 
تحت  التجاري  والسجل   108413

رقم 50367.
387P

ENTREPRENEURS DU SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000 درهم
مقرها اال تماعي رقم 171بلوك ب 

زنقة 12 حي الفتح أيت ملول
RC 22511 انزكان
فتح فرع للشركة

املؤرخ  الشركاء  قرار  بمقت�شى 
لقد   2021 ديسمبف   27 في  بأكادير 

تقرر ما يلي :
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بأيت  للشركة  فرع  ديد  فتح   -
عميفة.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية
تحت   2022 فبفاير   8 يوم  بإنزكان 

عدد 252.
388P

 SOCIETE  GROUPE
 PIDAGOGIQUE  TILILA

 S.A.R.L
  Au Capital de 200.000,00

.DIRHAMS
  N° IMMEUBLE  IDZIM  RUE
  OUALILI QUARTIER  AFRAG

 TIZNIT
العام  لجمع  محضرا  بمق�شى  
يناير   12 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022 تقرر ما يلي
رفع رأسمال الشركة ب 450.000 
الى   200.000 من  لينتقل  درهم 
 4500 بإحداث  ودلك   650.000
قدرها  اسمية  بقيمة  نصي1  ديد 
درهم للنصي1 محررة بالكامل   100
أصبح  الشركة  رأسمال  فان  وعليه 
إلى  مقسمة   650.000 في  محددا 
.نصي1 بقيمة اسمية قدرها   6.500

100 درهم لكل منها.
النظام  من  و7   6 الفقرة  تغييف 

األسا�شي.
تحيين القانون االسا�شي لشركة. 

اإلبتداية  باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت   2022 فبفاير   8 بتزنيت بتاريخ 

رقم 2022/46.
389 P

STE WADI OPTIQUE
 SARL AU
حل  الشركة

طبقا ملداوالت الجمع العام الغيف 
العادي قرر املشاركون ما يلي :

- حل الشركة مبكرا.
الوادي  نزهة  السيدة  تعيين   -

مصفية للشركة.

عنوان  هو  التصفية  عنوان   -

عمارة تجارية شارع   33 الشركة رقم 

الحسن الثاني ايت ملول.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 02/02/2022 تحت 208.

390P

STE ANFA DIVERS
SARL AU

شركة محدودية املسؤولية
راسمالها 100.000 درهم

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2022 يناير   24 مؤرخ  االستثنائي 

الوحيدة  الشريك  قرر  باكادير، 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

 ANFA DIVERS SARL AU املسماة 

ذات رأسمال يعادل 100.000 درهم 

ما يلي :

حل قبل االول للشركة. 

ادريس  التيالي  السيد  تعيين 

كمصفي لها.

للشركة  اال تماعي  املقر  تحديد 
شارع   1 رقم   13 بعمارة  املتوا دة 

املشيل حي ادرار السعادة اكادير.

تم وضع الوثائق القانونية بكتابة 

الضبط لدى محكمة التجارية بأكادير 

تحت رقم   2022 بتاريخ فاتح فبفاير 

344،السجل التجاري رقم31097.

391 P

مكت1 التسييف، االعالميات واملحاسبة

» كا يسكو«

 AGARI DE TRAVAUX

DIVERS
ش.م.م

فسخ شركة
عقد   2021 ديسمبف   21 بتاريخ 

محضر  االستثنائي  العام  الجمع 

اال تماع املسجل بتاريخ 24 ديسمبف 

لشركة   RE  1511 تحت رقم   2021

 AGARI DE TRAVAUX DIVERS

رأسمالها  مساهمة  شركة  ش.م.م 

100.000 درهم مقرها اال تماعي : 

تغيفت سيدي  ابضر  اديحيا  دوار 
الشركة  فسخ  الشركاء  قرر  افني، 
عكري  الحسين  السيد  وتعيين 

كمسؤول عن فسخها.
تم إيداع امللف القانوني بمكت1 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   13/2022 بتيزنيت تحت رقم 

13 يناير 2022.
392 P

شركة إنكلود ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 رأسمالها 100.000 درهم

 مقرها اال تماعي عمارة رياض شقة 2
مدخل 1رياض السالم آكادير

العادي  الغيف  العام  للجمع  تبعا 
الشركاء قرر   2022 يناير   5  بتاريخ 

ما يلي  :
- التصفية النهائية للشركة.

- إبراء ذمة املصفي السيد البازي 
محمد سليم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  آلكادير  التجارية 

2022 تحت عدد 108292.
393 P

   LOURABI TRANS شركة
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي : محل رقم 78حي 

تيليال اكادير
حل مسبق للشركة

1 - بـمـو ـ1 الجمع العام املنعقد 
تم االتفاق   2022 يناير    31 بـتـاريـخ 

على ما يلي :
حل مسبق للشركة.

اليدغي  هللا  عبد  السيد  تعيين 
كمصف للشركة.

كمقر  الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

2 - وقد تم اإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
بتاريخ   108468 رقم  تحت   بأكادير 

8 فبفاير 2022.
394 P

STE LA MAGIE MEDICALE 
SARL AU
AGADIR
تصفية 

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم االتفاق على  يناير 2022  يوم 19 

ما يلي : 
 AUالتصفية القانونية للشركة  -
 .STE LA MAGIE MEDICALE SARL
هند  مكري  السيدة  تعيين   -

كمصفية للشركة. 
مقر التصفية محل رقم 14 عمارة 
املنزه شارع الجيش امللكي حي الشرف 

أكادير.
 اإليداع القانوني باملحكمة التجارية
بأكادير يوم 3 فبفاير 2022 تحت رقم 

.108384
395 P

مكت1 التسييف، االعالميات واملحاسبة 
كا يسكو 

SMILE SHOPPING
فسخ شركة

بتاريخ 2 فبفاير 2022 عقد الجمع 
اال تماع  محضر  االستثنائي  العام 
 2022 فبفاير   4 بتاريخ  املسجل 
 SMILE لشركة   RE  9941 تحت رقم 
 30.000 رأسمالها   SHOPPING
درهم مقرها اال تماعي رقم 62 زنقة 
تعيين  تم  افني،  سيدي  برابر  رباط 
السيد محمد ايت الحمري كمسؤول 

عن فسخ الشركة.
تم إيداع امللف القانوني بمكت1 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  2022/45  بتيزنيت تحت رقم 

8 فبفاير 2022.
396 P

 SAVE COURSIER شركة
SERVICES

 SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركاء  قرر  باكادير   2022 يناير   4  
 SAVE COURSIER SERVICES شركة

sarl ما يلي :
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 SAVE COURSIER تصفية شركة
.SERVICES SARL

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
فبفاير   4 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 108412.
397 P

STE POINT PRO NEGOCE
SARL

AIT MELLOUL
الحل النهائي للشركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
االتفاق  تم   2022 ديسمبف   13 يوم 

على ما يلي :
 STE POINT الحل النهائي للشركة -
والتشطي1   PRO NEGOCE SARL

عليها من السجل التجاري.
 اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية
بانزكان يوم 3 فبفاير 2022 تحت رقم 

.214
398 P

PANI CALDO شركة
ش.م.م بشريك وحيد

الرأسمال 100.000 درهم
املقر اال تماعي : املحل رقم 1 
 الطابق السفلي شارع تطوان

الشطر 13 رقم 585 الحي املحمدي 
أكادير

إغالق وكالة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
بتاريخ 15 ديسمبف 2021 تقرر ما يلي :
الكائنة  للوكالة  النهائي  اإلغالق 
املحل   : بالعنوان املشار إليه أسفله 
الطابق األر�شي شارع تطوان  2  رقم 
املحمدي  الحي   585 رقم   13 بلوك 

أكادير
التشطي1 على الوكالة في  دول 
الضريبة املهنية وتقييده في السجل 

التجاري للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يناير   28 بتاريخ  بأكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 108295.
399 P

 STE REEPN QUALITY SA.R.L
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : C/O A 2 EME
 ETAGE N° 04 IMM DAKHLA
 GR 221 AV-HASSAN 1 CITE

DAKHLA AGADIR
بمقت�شى عقد عرفي بين الشركاء 
املؤرخ بتاريخ 22 ديسمبف 2021 تمت 

املصادقة على ما يلي :
عائشة  البفكة  السيدة  تفويت 
600 حصة ا تماعية لفائدة السيد 

تيوررين احمد.
الحبي1  تيوررين  السيد  تفويت 
200 حصة ا تماعية لفائدة السيد 

تيوررين احمد.
تغييف املقر اال تماعي للشركة من 
الطابق 2 رقم 4 عمارة الداخلة ج غ 
221 شارع الحسن االول حي الدخلة 
إلى املقر شارع و دة الزاوية التيجانية 

الحي الصناعي اكادير. 
تحبين القانون األسا�شي للشركة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
باكادير تحث رقم 108179 بتاريخ 20 

يناير 2022.
400 P

AGADIR COSMETICS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم
 العنوان : رقم 54 شارع موالي عبد 

هللا - اكادير
تعديل

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمو 1 
القرارات  تم  باكادير   2022 يناير 

التالية : 
حصة من   500 تم تفويت   : هبة 
طرف السيد نور الدين أيت العرف 
على شكل هبة لفائدة السيدة مريم 

املسعودي. 
نور  السيد  استقالة  التسييف : 
 الدين أيت العرف من مهامه كمسيف
املسعودي  مريم  السيدة  تعيين  و 

مسيفة وحيدة للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   2 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2022 تحت رقم 108363.
401 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

 الهاتف 0004 24 0528

الفاكس 16 92 24 0528

 BOUIRA TOURS SARL شركة
تفويت حصص ا تماعية

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 BOUIRA TOURS االستثنائي لشركة
تقرر  2022 فبفاير   3 يوم   املنعقد 

ما يلي : 
تفويت حصص ا تماعية من   -
السيد بويرة عمر لفائدة السيد بويرة 

عبد الكريم.
املال  لرأس  الجديد  -التوزيع 
السيد   : اال تماعي على النحو التالي 
بويرة عبد الكريم 500 حصة والسيد 

بويرة علي 500 حصة.
تعيين السيد بويرة عبد الكريم   -
والسيد بويرة علي كمسيفين للشركة.
ملزمة  الشركة   : التوقيع   -
بويرة  لسيد  املنفصلة  بالتوقيعات 

عبد الكريم او لسيد بويرة علي.
األسا�شي  القانون  تحديث   -
للشركة وفق تعديل تفويت الحصص 

اال تماعية.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 
يوم 07 فبفاير 2022 تحت رقم 235.
402 P

 STE COOKER’S
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1.000.000 درهــم

مقرها : تجزئة رقم 690 ب،املنطقة 
الصناعية ايت ملول -ايت ملول 

س.ت : 23135
العام  الجمع  ملشاورات  طبقا 
ديسمبف    6 االستثنائي املنعقد بتاريخ 

2021، تقررمايلي :

بيع الحصص اال تماعية :

 833 أواسو  خالد  السيد  باع 

 2500 أصل  من  ا تماعية  حصة 

للسيد  يملكها  ا تماعية  حصة 

الجنسية،  مغربي  املحي1،  الحسين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل 

 16 بتاريخ  املزداد   ،JB194590رقم

كلميم  بويزكارن  في   1978 سبتمبف 

ويقيم في فيال رقم 266 تجزئة الرمل 

إنزكان.

 833 أواسو  خالد  السيد  باع 

حصة   2500 ا تماعية  حصة 

عبد  للسيد  يملكها  ا تماعية 

الرحيم املنصوري، مغربي الجنسية، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  حامل 

بتاريخ  املزداد   ،H50172 رقم 

الدار  املعاريف  في   05/04/1961

تيليال  حي  في  ويقيم  أنفا  البيضاء 

تيسليت 01 فيال 23 تيكوين اكادير.

 833 أواسو  خالد  السيد  باع 

 2500 أصل  من  ا تماعية  حصة 

للسيد  يملكها  ا تماعية  حصة 

لبطاقة  حامل  الرامي،  العالي  عبد 

 ،JC80911رقم الوطنية  التعريف 

في   26/17/1972 بتاريخ  املزداد 

رقم   G/6 بلوك  في  ويقيم  تارودانت 

19 حي الداخلة اكادير.

7 من النظام  و   6 تعديل املادتين 

األسا�شي،

تحويل املقر اال تماعي للشركة إلى 

الطابق   ،A204مكت1 رقم  : العنوان 

 الثاني، بلوك A، مبنىI18، تكنوبول 1،

حي فونتي، أكادي.

تعديل املادة 4 من النظام األسا�شي.

 تم اإليداع القانوني باملحكمة االبتدائية

بانزكان بتاريخ 08 فبفاير 2022 تحت 

رقم 240.

403 P
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حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 0004 24 0528
الفاكس 16 92 24 0528

CHTOUKA FRESH شركة
 SARL

 بيع حـــصص ا ــتماعية 
العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 CHTOUKA لشركة  االستثنائي 
يناير  FRESH SARL املنعقد يوم 24 

2022  تقرر ما يلي :
بين  ا تماعية  حصص  بيع   -

اولدي1 حسن و عزابي املصطفى. 
املال  لرأس  الجديد  التوزيع   -
عزابي   : التالي  النحو  اال تماعي على 
املصطفى350 حصة، اولدي1 حسن 
350 حصة، عزابي احمد 150 حصة 

و املصطفى الدريفي 150 حصة. 
املصطفى  عزابي  السيد  تعيين   -

كمسيف للشركة.
الشركة ملزمة بالتوقيع السيد   -

عزابي املصطفى.
األسا�شي  القانون  تحديث   -

للشركة وفق التعديل.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 

يوم 7 فبفاير 2022 تحت رقم 236.
404 P

BUSINESS AFFAIRES
 شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي برقم 282 
 بئف انزران تارودانت املغرب.

تفويت حصص
استقالة مسيف الشركة

تغييف الشكل القانوني للشركة
تحيين النظام االسا�شي

رقم التقييد في السجل التجاري 
2999

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تمت   2022 من يناير   27 املؤرخ في 

املصادقة على :
توميت  هللا  عبد  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   6000
محمد  السيد  لفائدة  حصة   6000

توميت بتاريخ31 يناير 2022 .

السيد  الشركة  مسيف  استقالة 

عبد هللا توميت وبالتالي يدير الشركة 

السيد محمد توميت.

يخص  فيما  الفردي  التوقيع 

املالية  والوثائق  اإلدارية  الوثائق 

للسيد محمد توميت.

 تغييف الشكل القانوني للشركة.

تحيين النظام االسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3 فبفاير  االبتدائية بتارودانت بتاريخ 

2022 تحت رقم77.

405 P

 FUERZA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك وحيد. 

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�شى   -  I 

2 ديسمبف 2021 قرر شركاء لشركة  

ذات  شركة   FUERZA TRANS

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

 وحيد الكائن مقرها اكادير حي القدس

رقم 42 بلوك إ2 ما يلي :

- املوافقة على تفويت 500 حصة 

رداح  السيد  طرف  من  ا تماعية 

رداح  أنسة  السيدة  لفائدة  محمد 

زهرة.

 - املوافقة على اقرار األنسة رداح 

زهرة شريك وحيد بالشركــة.

تعيين األنسة رداح زهرة مسيـر   -

للشركــة ملدة غيف محددة٫ أما التوقيع 

فينس1 إلى األنسة رداح زهرة.

محمد  رداح  السيد  تعيين   -

غيف  ملدة  النقل  أنشطة  مسؤول 

محددة.

- تنقيح القانــون األسا�شي للشركة 

تبعا لهذه التغييفات.

- تحويل املقر اال متاعي الى اكادير 

دوار تا دوارة الدرا كة.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

 26 بتاريخ  باكادير  التجارية  الضبط 

يناير 2022 تحت رقم 108274.

406 P

STE GLUCK TRANS
تعديل في الشركة

تفويت الحصص اال تماعية
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 15 يناير 2022 تقرر تعديل الشركة 

STE GLUCKTRANS كالتالي :
اال تماعية  الحصص  تفويت 

كالتالي :
املعموري  هللا  عبد  السيد  فوت 
 : درهم   100 بقيمة  حصة   500

50.000 درهم للسيد خالد قيمد.  
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية  بانزكان 
تحت رقم 162 بتاريخ 26 يناير 2022.
407 P

 Sté GARAGE MECANIQUE
  AIT MELLOUL

S.A.R.L 
شركة ذات مسؤولية محدودة .  

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اال تماعي: رقم 98 الحي 
الصناعي ايت ملول انزكان 
تفويت حصص الشركة 

العام  الجمع   محضر  بمو 1 
يناير   12 يوم  املنعقد  االستثنائي  
  STE شركة     شركاء  قرر    2022
 GARAGE MECANIQUE AIT
MELLOUL      شركة ذات مسؤولية 
درهم   .100.000 رأسمالها  محدودة 
الحي   98 رقم  ب  مقرها  الكائن 

الصناعي ايت ملول انزكان, ما يلي :
فئة  من  500حصة   تفويت 
السيد  لفائدة  للحصة  درهم   100

اوحسون عبد الحكيم.
بعد هذا التفويت أصبح رأسمال 

الشركة مقسما على الشكل التالي :
الحكيم     عبد  اوحسون  السيد 
 1000 حصة مجموع قيمتها    100.000

درهم.
بكتابة  تم   : القانوني   اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط  
بتاريخ   ،273 رقم   تحت   إلنزكان  

 8 فبفاير 2022.
408 P

 STE IT INFO DEV 
  SARL

تعديل في الشركة
تفويت الحصص اال تماعية   

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
15 يناير 2022، تقرر تعديل الشركة  

Sté IT INFO DEV  كالتالي  :    
اال تماعية    الحصص  تفويت 

كالتالي : 
فوت عبد هللا العرف  500 حصة 
بقيمة  100 درهم ....  50.000 درهم 

لسيد  يونس تجابريت.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية  بانزكان 
يناير   26 بتاريخ   161 رقم  تحت  

.2022
409 P

    STE  ORAST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة .     

رأسما لها :  000 100 د رهم    
املقر اال تماعي  :  حي تافرات أورير 

أكادير
السجل التجا ري : 39557 

العام   الجمع  محضر  بمقت�شى 
يناير  االستثنائي املنعقد بتا ريخ  24 
الشر كة على ء  اتفق شركا    2022 

ما يلي :       
 500 الحسين  بشين  السيد  بيع 

حصة الى السيد العسري أ حمد. 
الحسين   بشين  السيد  استقالة 

من منصبه كمسيف للشر كة.   
أحمد   العسري  السيد  تعين 
غيف  ملدة  للشركة  الوحيد  كمسيف 

محدودة.
من  اال تماعي  الهدف  تغييف 
املكت1  ادوات  بيع  الى  النظافة 

واالعالميا ت.
تحين القا نو ن ا أل سا �شي للشركة  
بكتابة  القانوني  اإليـــــداع  تم 
التجارية   املحكمة  لدى  الضبط 
رقم   2022 فبفاير   3 بتاريخ  باكادير 

.108392
410 P
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 STE MAYOUZA
 TRANSPORT

 SARL
 Siège Social: BLOC 2 HAY EL
JADID AZROU AIT MELLOUL

ICE : 002706118000064
الغيف  العام  الجمع  بمقتضـى 
 ،2022/01/10 في  املؤرخ  العادي 
 MAYOUZA TRANSPORT   لشركة

SARL تقرر مايلي:
محمد  للسيد  حصة   167 بيع   

سكار لفائدة السيد هشام أكلكال.
محمد  للسيد  حصة   166 بيع 

سكار لفائدة السيد الحسين ريس.
استقالة السيد محمد سكار من 
تسييف الشركة وتعيين السيد الحسين 
ريس كمسيف لشركة ملدة غيف محدودة. 
قرر الجمع العام غيف العادي منح 
التوقيع البنكي واإلداري على الشكل 

التالي:
السيد  املسيف  لفائدة  اإلداري:   

ريس الحسين.
املسيف  السيد  لفائدة  البنكي: 
السيد ريس الحسين أو السيد هشام 

أكلكال.
تحيين القانون األسا�شي للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بانزكان في 2 فبفاير 2022. 

تحت رقم 206.
411 P

 Ste SOLEAD 
 SARL

SARL AU
 CAPITAL : 100.000,00 dhs 
 SIEGE SOCIAL:AV TANGER
 N°118 BUREAU N°5 3EME
 ETAGE HAY MOHAMMADI

 )AGADIR)M
ICE :0025457690000085

في نهاية عقد خاص مؤرخ بأكادير 
بتاريخ 19 نوفمبف 2021،  قرر شركاء 
 100،000 برأس مال قدره  الشركة 

درهم ما يلي:

السيد  ابر نجم  تحويل األسهم: 
الدين يبيع 1000 سهم إلى:

)500 سهم(  السيد  ابر ابراهيم 
والسيد آيت بها يونس )500 سهم(.

املوافقة على بيع األسهم من قبل 
نجم  ابراهيم   / السيد  بين  الشركاء 
/  ابر ابراهيم وآيت  الدين والسيد 

بها يونس.
تعيين السيد /  ابر ابراهيم وآيت 
للشركة   

ً
مشاركا  

ً
مديرا يونس  بها 

غيف  ملدة   19/11/2021 من   
ً
اعتبارا

 من السيد / نجم الدين 
ً
محدودة بدال

 ابر املدير املستقيل.
للشركة،  الرئي�شي  املقر  نقل   .3
رقم  في  البداية  في  يقع  كان  الذي 
 BD ABDERRAHMANE  25
ESSAHRAOUI OUARZAZATE إلى 
 AV TANGER N ° العنوان الجديد 
 118 BUREAU N ° 5 3EME ETAGE
 HAY MOHAMMADI AGADIR

.()M
قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
 31 املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

يناير 2022، تحت رقم108408، 
.RC N° 50363

412 P

  STE STYLISH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�شى محضر الجمعية العامة 
االستثنائية املنعقدة يوم 28 ديسمبف 

2021، بمقر الشركة تقرر ما يلي :
البطاقة  رقم  زيعلي   الدين  نور 
الوطنية  J283187     باع 500   سهم 

بقيمة  50.000 درهم.
السيد  مال افرصاد رقم  الى    
البطاقة الوطنية    JE193164لتصبح 

أسهمه 1000 سهم.
تغييف مسيف الشركة بجعله  مال 

افرصاد.
 تغييف القانون األسا�شي للشركة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 131 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ 21 يناير 2022.
413 P

 Sté SOUSS TRUCKS

  SERVICES
(S.A.R.L(

شركة ذات مسؤولية محدودة .  

رأسمالها  : 100.000 درهم

املقر اال تماعي: رقم 836 الحي 

الصناعي ايت ملول انزكان 

تفويت حصص الشركة و تعيين 
املسيف

العام  الجمع   محضر  بمو 1 

يناير   12 يوم  املنعقد  االستثنائي  

 STE                2022 قرر شركاء شركة

  SOUSS    TRUCKS SERVICES

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الكائن  درهم   .100.000 رأسمالها 

الصناعي  الحي   836 رقم  ب  مقرها 

ايت ملول انزكان, ما يلي :

تفويت  تم  الحصص:  تفويت 

500حصة من فئة 100 درهم مجموع 

السيد  من  درهم   50.000 قيمتها 

باقي  لفائدة  الحكيم  عبد  اوحسون 

بعد تفويت هده الحصص  الشركاء  

أصبح رأسمال الشركة مقسما على 

الشكل التالي :

السيد القويد بوشتة 167  حصة 

مجموع قيمتها 16.700 درهم.

  167 مباركة  السليماني  السيدة 

حصة مجموع قيمتها 16.700 درهم.

 126 ابتسام  القويد  السيدة 

حصة مجموع قيمتها 12.600  درهم.

السيد القويد ابراهيم 360 حصة 

مجموع قيمتها 36.000درهم.

  180 خديجة  القويد  االنسة 

حصة مجموع قيمتها 18.000  درهم.

السيد  تعيين  تم  املسيف   تعيين 

القويد محمد  مسيف للشركة

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  ،  242 رقم  تحت   إلنزكان 

8 فبفاير 2022.

414 P

 STE   ALIMA SUD

  SARL

RC :47075

 بمقت�شى محضر  مع عام بتاريخ  

املوافقة  تمت   ،2021 ديسمبف   29

على :

استقالة السيدة حجي سعاد من 

منصبها.

اومنصور  الحسن  السيد  تعيين 

كمسيف للشركة ملدة غيف محددة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

باكادير تحت رقم 381 بتاريخ 2 فبفاير 

هو  التجاري  سجلها  رقم   ،2022

. 47075

415 P

SOCIETE CH.HA SERVICE

SARL

Capital :  100.000 Dhs

 Siège : DOUAR AZOUARIQ

 COMUNE LAQSABI PROVINCE

GUELMIM

   IF : 26079551 

   RC : 2125

ICE : 002109816000061  

تعديالت قانونية
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املنعقد بمقر الشركةبتاريخ 17 يناير 

2021، بكلميم. قرر الشركاء ما يلي:

تعيين املسيف القانوني.

إضافة أنشطة  للشركة.

تغييف الشكل القانوني.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

بكـتابة  تـم  الـقانـونـي:  اإليـداع 

الضـبط باملحكمة االبتدائية بكلميم 

بـتاريخ تحـت   ،2022 فبفاير   2 بتاريخ 

رقـم50/2021 .

416 P
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STE GOUR VOITURES

 Société à responsabilité limité

AU

 Siège social : AV LA MARCHE

VERTE RUE N°347

Au Capital de 100.000,00 DHS

 IF : 18805734 RC : 1293 ICE :

001730532000051

تعديالت قانونية

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املنعقد بمقر الشركة بتاريخ 10 يناير 

2022، قرر الشريك الوحيد ما يلي :

تعيين مسيف ديد.

مسيفة  ديدة  تيح  مينة  تعيين 

وتعويضها مكان علي هاكا.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية  

2022 تحت رقم 46 /2022.

417 P

Sté DALMAIN

SARL

تغييف املقر التجاري

املصادق  العرفي  العقد  بمو 1 

 2020 ديسمبف   10 بتاريخ  عليه 

بأكادير، تقرر ما يلي :

املقر  تغييف  يقررون  الشركاء 

التجاري للشركة إلى العنوان التالي: 

الطابق 4 رقم 43 شارع الحسن األول 

حي الداخلة أكادير.

من   4 الفصل  تعديل  تم  وعليه 

القانون األسا�شي للشركة. 

لدى  الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.811202

417P مكرر

 SOCIETE S.M DE L’ ART DE
BATIMENT
S.A.R.L A.U

 Au Capital de 100.000,00
.DIRHAMS

 IMM JAOUHAR APPT 07 ETAGE
02 RUE BEKKAY Q.I AGADIR

العام  لجمع  محضرا  بمقت�شى 
يناير   25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2022 تقرر ما يلي
ب  الشركة  رأسمال  رفع 
من  لينتقل  درهم   1.400.000
ودلك   1.500.000 الى   100.000
نصي1  ديد   14.000 بإحداث 
درهم   100 قدرها  اسمية  بقيمة 
للنصي1 محررة بالكامل وعليه فان 
في  محددا  أصبح  الشركة  رأسمال 
 15.000 إلى  مقسمة   1.500.000
 100 قدرها  اسمية  قيمة  نصيب1 

درهم لكل منها.
النظام  من   7 و   6 الفقرة  تغييف 

األسا�شي.
تحيين القانون االسا�شي لشركة 

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت   2022 فبفاير   3 باكاديربتاريخ 

رقم 108395.
418 P

 Ste COPOBEL
 SARL 

ICE : 002587393000080
الغيف  العام  الجمع  بمقتضـى 
العادي املؤرخ في 25 نوفمبف 2021، 
تقرر  COPOBEL SARL  لشركة 

ما يلي : 
1 - تحويل املقر اال تماعي للشركة 

الى :
بالزيتون  الكائن   2 رقم  املتجر 

بلوك E رقم 362 تيكوين أكادير.
اال تماعي  الهدف  توسيع   -  2

بزيادة نشاط بما يلي :
 منعش عقاري.

األسا�شي  القانون  تحيين   -  3
للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بأكادير في فاتح فبفاير 2022 

تحت رقم 108335.

419 P

 Sté BECHAR ALLUMINIUM
SARL AU 

ICE : 000075302000063

الغيف  العام  الجمع  بمقتضـى 

 ،2022 يناير   5 في  املؤرخ  العادي 

 BECHAR ALLUMINIUM لشركة 

SARL AU تقرر مايلي : 

الشركة  رأسمال  قيمة  رفع   –  1

لينتقل  درهم   1.900.000 بمبلغ 

 2.00.000 إلى  درهم   100.000 من 

درهم، وتمت هذه الزيادة بالحساب 

الجاري للشريك الوحيد السيد بشار 

بو معة.

األسا�شي  القانون  تحيين   -

للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

 2022 فبفاير   4 في  باكادير  التجارية 

تحت رقم 108405.

420 P

VEGA PRODUCT شركة
ش.م.م

إعالن قانوني
الحي   100 رقم   : املقر اال تماعي 

الصناعي ايت ملول.

 17341  : التجاري  السجل  رقم 

انزكان.

قررت الجمعية العامة االستثنائية 

املنعقدة بتاريخ 2022/01/18 مايلي : 

الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة  

400.000 درهم، عن طريق حصص 

نقدية.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بانزكان،  االبتدائية  املحكمة 

08/02/2022، تحت رقم 245.

421 P

STE EVOMAG
SARL

الغيف  العام  الجمع  بمقتضـى 
 ،25/01/2022 في  املؤرخ  العادي 
لشركة EVOMAG SARL تقرر مايلي :

 حذف نشاط :
• مقاول أشغال مختلفة

بزيادة  اال تماعي  الهدف  توسيع 
نشاط بما يلي :

وشبه  املقطورات  وبيع  تصنيع 
املقطورات.

تحيين القانون األسا�شي للشركة.
باملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم   -
االبتدائية بانزكان، في 03/02/2022 

تحت رقم 217.
422 P

VENTICLIMA شركة
SARL

تغييف غرض الشركة 
على محضر قرارات الشركاء  بناًء 

بتاريخ 01/12/2021، تقرر ما يلي  :
تعديل  العامة  الجمعية  قررت 
الغرض الرئي�شي للشركة على النحو 

التالي :
التجارة الحرة - االشغال املتنوعة 

واللوازم و املعدات.
السيد  الثاني  املدير  استقالة 
السيد  وتعيين   ADILE BITCH
كمدير   ABDERRAHMAN BITCH

وحيد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير  يومه 08/02/2022 

تحت رقم 108456.
423 P

 FIDUCIAIREشركة
INGECOFISC

SARL
ش.م.م

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركاء  قرر  بأكادير   2022 يناير   7  

شركة
  Sté FIDUCIAIRE INGECOFISC 

SARL ما يلي :
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إضافة هدف ا تماعي للشركة :
• توطين الشركات.

تغييف البند 3 من القانون األسا�شي 
للشركة. 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ     بأكادير  التجارية  باملحكمة 

31/01/2022 تحت رقم 108323.
424 P

 STE GROUPE ZACKFORCE
SECURITY
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
والذي ثم  املنعقد في20/09/2021  
بشركة  تغييفات  احداث  بمو به 
 GROUPE ZACKFORCE «
مسؤولية  ذات  شركة   »SECURITY
درهم   100.000  محدودة رأسمالها 
و مقرها اال تماعي : محل رقم 03 حي 

سيدي فضول تراست-انزكان.
  حيث اتفق على ما يلي :

- توسيع نشاط الشركة ليشمل :  
- النظافة والبستنة

- أشغال البناء وأشغال متنوعة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  ثم 
 17/01/2022 في  بإنزكان  االبتدائية 

تحث رقم 78.
425 P

LAFRI GDAZ
توسعة الهدف اال تماعي

حرر  عرفي  محضر  على  بناء   -  I
بتزنيت في 03 يناير 2022، قرر شركاء 
رأسمالها   ،»LAFRI GDAZ« شركة 
ومقرها اال تماعي  درهم،   100.000
اقليم  الركادة  لفريرينا  ماعة  دوار 

تيزنيت، ما يلي : 
- توسعة الهدف اال تماعي.
- تحيين القوانين االساسية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االبتدائية بتيزنيت يوم 20 يناير 2022

تحت عدد 25/2022.
426 P

 STE INTERNATIONAL
 TOURISTIQUE
 INFORMATION
شركة  مجهولة االسم 

رأسمالها 300.000 درهم.
 LOT 6 FRONT : اال تماعي  مقرها

.DE MER AGADIR
العادي   العام  الجمع  بمقت�شى 
تقرر    ،2021 نوفمبف   25  بتاريخ  

ما يلي:
 JADE SAVEURS اسم  اعتماد   
ASIATIQUE  عالمة تجارية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   04/02/2022 بتاريخ  بأكادير، 

رقم  108409.
427 P

شركة
LATI HOLDING

رقم 17 زنقة 373 القصبة الحي 
الحسني اكادير

العادي  غيف  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 10/01/2022 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييفات التالية :
تأسيس ملحق للشركة على   -  1   

العنوان اآلتي :
حي   839 بقعة   01 رقم  املحل 

السالم اكادير
السيد   تعيين  تم  التسييف : 
للملحق مسيف  امجيش   املحفو�شي 

و ذلك ملدة غيف محدودة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ  07/02/2022  

تحت رقم 108451.
428 P

شركة
OPERA PLAZA

تجزئة رقم 3 زنقة خالد ابن زهر 
الواليد حي الداخلةاكادير

العادي  غيف  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 04/01/2022 تم اتخاذ 

القرار بشان التغييفات التالية :

على  للشركة  ملحق  تأسيس   -  1

العنوان اآلتي :

زنقة   3 الثاني رقم  الطابق  شقة 

رابعة العداوية حي الداخلة اكادير

التسييف :   تم تعيين السيد  عمر 

امومن مسيف للملحق و ذلك ملدة غيف 

محدودة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 07/02/2022 

تحت رقم 108452.

429 P

STE PANI CALDO
Société  à résponsabilité limitée 

d’associe unique.

Au capital de : 100.000 dhs.

Siège social : magasin n°1 

rez de chaussée boulevard 

titouan bloc13, N°585 Hay 

mohammadi - Agadir.

فسخ عقد التسييف الحر.
عقد  مدة  آلنقضاء  تبعا 

بتاريخ  املبفم  الحر  التسييف 

شتة  في  واملحددة   ،2020/07/08

غاية  إلى   2020/07/09 من  أشهر 

غفيفي  السيد  بين   ،2020/12/31

القانوني  املمثل  بصفته  هللا  عبد 

ش.م.م،   PANI CALDO لشركة 

املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 

التجارية بأكادير تحت عدد 27455، 

 TOSCANO SERVICE وشركة 

التجاري  بالسجل  املسجلة  ش.م.م، 

باملحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 

43371 موضوع التسييف الحر لألصل 

التجاري والذي هو عبارة عن مقهى 

وبيتزريا والكائن باملحل رقم 1، بقعة 

تم التصريح  106 حي الهدى أكادير، 

مفسوخا  يعتبف  العقد  هذا  بأن 

تاريخ  من  ابتداء  القانون  بقومة 

.2020/12/31

430 P

STE PANI CALDO
Société  à résponsabilité limitée 

d’associe unique.

Au capital de : 100.000 dhs.

Siège social : magasin n°1 

rez de chaussée boulevard 

titouan bloc13, N°585 Hay 

mohammadi - Agadir.

فسخ عقد التسييف الحر.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
غفيفي  السيد  قام   ،2020/09/07

القانوني  املمثل  بصفته  هللا  عبد 

ش.م.م،   PANI CALDO لشركة 

املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة 

التجارية بأكادير تحت عدد 27455، 

املبفم  الحر  التسييف  عقد  بفسخ 

السيد  مع   2020/04/27 بتاريخ 

سعيد موشوتيولين الحامل للبطاقة 

موضوع    EE217888 رقم  الوطنية 

األصل التجاري الذي هو عبارة عن 

باملحل  واملتوا د  وحلويات،  مخبزة 
رقم   13 بلوك  تطوان  شارع   1 رقم 

585، الحي املحمدي أكادير.

431 P

STE PANI CALDO
Société  à résponsabilité limitée 

d’associe unique.

Au capital de : 100.000 DHS.

Siège social : magasin n°1 

rez de chaussée boulevard 

titouan bloc13, N°585 Hay 

mohammadi - Agadir.

فسخ عقد التسييف الحر.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

السيد  بين  واملبفم   ،2022/01/01

املمثل  بصفته  هللا  عبد  غفيفي 

 PANI CALDO لشركة  القانوني 
التجاري  بالسجل  املسجلة  ش.م.م، 

تحت  بأكادير  التجارية  باملحكمة 

عدد 27455،  والسيدة حياة نظيف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
يسيف بمو به   ،Q234981 رقم 
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 الطرف الثاني، في إطار التسييف الحر، 
 ميع األصل التجاري الذي هو عبارة 
عن مقهى وبيتزريا واملتوا د باملحلين 
الهدى  حي   106 بقعة   ،3 و   2 رقم 
بين  ما  الفتفة  خالل  وذلك  اكادير، 

2022/01/01 و 2022/06/30.
432 P

STE PANI CALDO
Société  à résponsabilité limitée 

d’associe unique.
Au capital de : 100.000 DHS.

Siège social : magasin n°1 
rez de chaussée boulevard 
titouan bloc13, N°585 Hay 

mohammadi - Agadir.
عقد التسييف الحر.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
السيد  بين  واملبفم   ،2022/01/01
املمثل  بصفته  هللا  عبد  غفيفي 
 PANI CALDO لشركة  القانوني 
التجاري  بالسجل  املسجلة  ش.م.م، 
تحت  بأكادير  التجارية  باملحكمة 
عدد 27455،  والسيدة حياة نظيف 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
يسيف  بمو به   ،Q234981 رقم 
الطرف الثاني، في إطار التسييف الحر، 
 ميع األصل التجاري الذي هو عبارة 
عن مطعم واملتوا د باملحل رقم 1، 
وذلك  اكادير،  الهدى  حي   I06 بقعة 
 2022/01/01 بين  ما  الفتفة   خالل 

و 2022/06/30.
433 P

GTS MOTORS
SARL AU

 19 محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تكوين نظام أسا�شي   2022 يناير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي : 

.GTS MOTORS«  : التسمية
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية : 
الجديدة السيارات   استيفاد 

واملستعملة.

االستيفاد والتصدير.
استيفاد معدات اإلسعاف والعتاد. 
بلوك   2 امل   : اال تماعي  املقر 
حي يعقوب املنصور   ،651 رقم  س، 

الرباط.
رأس املال اال تماعي عشرة ألف 
درهم 10.000 مقسم إلى 100 حصة 

قيمة كل واحدة 100 درهم.
السيد  تعيين  تم   : التسييف 
لبطاقة  الحامل  سعودي  بوشعي1 
 AB45805 رقم  الوطنية  التعريف 
غيف  وملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 157805.
434 P

PRINT SOUL
 SARL.AU

 25 محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تكوين نظام أسا�شي   2022 يناير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي : 

.» PRINT SOUL« : التسمية
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية : 
وتنفيذ  وتصميم  وإنشاء  طباعة 

األعمال اإلعالنية.
بلوك   2 أمل   : اال تماعي  املقر 
حي يعقوب املنصور   ،651 رقم  س، 

الرباط.
 100.000 اال تماعي  املال  رأس 
حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 100 درهم.
تم تعيين السيد ايمن   : التسييف 
التعريف  البطاقة  الحامل  مرشد 
كمسيف   A390254 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غيف محدودة.
امللف تم وضع  القانوني   اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري 157809.
435 P

SOUDOU.TRAV
SARL

بمقت�شى  مع عام استثنائي حرر 
في الرباط 13 يناير 2022 قرر شركاء 
ش.م.م  SOUDOU.TRAV  شركة 

ما يلي  :  
 • تعديل الشكل القانوني.

املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات شريك وحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
 • تغيف النشاط الذي أصبح كالتالي : 
الشرب  بمياه  املتعلقة  االشغال 

والكهرباء.
وبيع  ميع املواد، )شراء   التجارة 
 وشراء وبيع أ هزة الكمبيوتر واملعدات

املكتبية، وما إلى ذلك(.
أعمال متنوعة.

تحويل املقر اال تماعي : 
حي   3/5 زيتون   7 رقم  من محل 
ك   17 سكتور  إلى  الرباط  النهضة 
املكت1 التاني   1 زنقة بورنيا رقم   10
على اليسار الطابق االول حي الرياض 

الرباط.
تفويت الحصص.

تفويت 50 حصة من طرف السيد 
السيد  إلى  هشام  موالي  بلحسن 

اليازمي زبيف.
 • تعديل املادة 1، 6، 4، 3 و7 من 

القانون األسا�شي للشركة.
تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم 

122067 تاريخ 10 فبفاير 2022.
436 P

OUR CONST SARL
بمقت�شى  مع عام استثنائي حرر 
في الرباط 08 فبفاير 2022 قرر شركاء 
شركة OUR CONST ش.م.م ما يلي  :  
أصبح  الذي  النشاط  تعديل   •

كالتالي : 
بيع أ هزة الكمبيوتر والطباعة   •

ومعدات املكات1 ....
• التجارة.

تقديم الخدمات.
استيفاد وتصدير.

القانون  من   3 املادة  تعديل   •
األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانون بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم 

122061 تاريخ 10 فبفاير 2022.
437 P

EXPREMIUM

CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél. : 05.36.33.39.77

Fax : 05.36.33.39.95

HAYBAMED
SARL AU

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
تكونت شركة ذات   2022 يناير   12
وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :
 HAYBAMED SARL  : التسمية 

AU
الصفة القانونية : ش.م.م ش.و.

الهدف : عامل الرخام - املطاعم 
وخدمات الطعام املتنقلة.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 
درهم مقسم إلى 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :
1000 سهم عبد هللا احادوش.

التسييف : عبد هللا احادوش.
اإلمضاء : عبد هللا احادوش.

املدة : 99 سنة.
تمايين  ماعة   : اال تماعي  املقر 

افرني - الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فاتح  بتاريخ  بالدريوش  االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 19.
438 P

STE GALA PLUS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 12.000 DHS
SIEGE SOCIAL : HAY ARRID

SECT.3 - NADOR
العام  الجمع  محضر  إثر  على 
قرر   2022 يناير   17 بتاريخ  املنعقد 

شريك الشركة ما يلي :
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تفويت حصة قدور الزايخ مسعود 

حرتيت.

األسا�شي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

التسييف : مسعود حرتيت.

اإلمضاء : مسعود حرتيت.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يناير   21 االبتدائية بالناضرو بتاريخ 

2022 تحت رقم 126.
نسخة للبيان

439 P

STE NUEVO LIDER
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Dr.TISSAMGHINE

 FARKHANA P, NADOR

العام  الجمع  محضر  إثر  على 
قرر   2021 يناير   28 بتاريخ  املنعقد 

شريك الشركة ما يلي :

تعديل نشاط الشركة كالتالي :

االستيفاد والتصدير )مواد غذائية، 

الحبوب، القطاني(.

األسا�شي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبفاير   5 االبتدائية بالناضور بتاريخ 
2021 تحت  رقم 263. 
نسخة للبيان

440 P

ECHABABI
SARL AU 

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : Dr.ATOUONTE

 COMMUNE AIT MAIT BNI SAID P,

 DRIOUCH

العام  الجمع  محضر  إثر  على 
قرر   2021 يناير   3 بتاريخ  املنعقد 

شريك الشركة ما يلي :

تغييف نشاط الشركة من :

نقل البضائع لحساب الغيف ؛

الغيف،  لحساب  األمتعة  نقل 

االستيفاد والتصدير.

إلى :

ودوليا  محليا  البضائع  نقل 

لحساب الغيف ؛

املصحوبة  الغيف  األمتعة  نقل 

محليا ودوليا لحساب الغيف ؛

االستيفاد والتصدير.

األسا�شي  القانون  تعديل  مع 

للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

يناير   28 بتاريخ  بدريوش  االبتدائية 

2022 تحت  رقم 17. 
نسخة للبيان

441 P

EXPREMIUM CONSULTING

SOR-DRIOUCH

SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تكونت شركة ذات   2022 يناير   19

وحيد  لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 SOR-DRIOUCH  : التسمية 

.SARL AU

الصفة القانونية : ش.م.م ش.و.

أعمال   - بيع مواد البناء   : الهدف 

متنوعة أو إنشاءات.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

سهم بقيمة   1000 درهم مقسم إلى 

100 درهم للسهم موزعة كالتالي :

سعيدة الريشة : 1000 سهم.

التسييف : سعيدة الريشة.

املدة : 99 سنة.

املقر اال تماعي : حي األمل الشرقي 

- الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبفاير   2 االبتدائية بالدريوش بتاريخ 

2022 تحت رقم 21.

442 P

FINCA FRUTA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها اال تماعي : شارع األميف ولي 
العهد، عمارة رقم 166 الطابق 

الثالث، شقة رقم 8 - طنجة
العام  الجمع  محضر  إثر  على 
املنعقد بتاريخ 6 ديسمبف 2021 قرروا 

ما يلي :
تفويت حصص ازذاذ عبد الصمد 
خالد  لفائدة  إسماعيل  وازذاذ 

الزاهري.
التسييف : خالد الزاهري.
اإلمضاء : خالد الزاهري.

ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

للشركة  اال تماعي  املقر  بقاء 
بمدينة طنجة.

األسا�شي  القانون  تعديل  مع 
للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يناير   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 250118.
نسخة للبيان

443 P

فاكهة مهاجر
تأسيس شركة 

السجل التجاري رقم : 52993      
بمكناس  عرفي  عقد  1(بمقت�شى 
تأسيس  تم   ،2021 مارس   15 يوم 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، مميزاتها كالتالي:
التسمية: فاكهة مها ر.        

الهدف:
 تا ر فواكه وخضروات.

االستيفاد وتصدير.
دوار   - الحا 1  املقر اال تماعي: 

آيت داود سبع عيون.
حدد  اال تماعي:  الرأسمال 
الرأسمال اال تماعي للشركة في مائة 
مقسمة   )100.000,00( درهم  ألف 
درهم   100 إلى ألف حصة من فئة 

حرة نقدا.     

 - السيد محمد مها ر ب  1000 

حصة.

ويوقعها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

غيف  ملدة  مها ر،  محمد  السيد 

محدودة.

من   5% خصم  بعد   : األرباح 

األرباح لالحتياط القانوني يوزع الباقي 

في  مساهمتهم  حس1  الشركاء  على 

الرأسمال.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم    )2

: بمكناس  لالستثمار   الجهوي 

تحت رقم السجل  أبريل 2021,   12  

التجاري : 52993.
للخالصة والنشر

444 P

إعمار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اإل تماعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإل تماعي : مكناس ركن شارع 

 RESD ترودانت واملكان 2 سبتمبف

ENNAKHILE الطابق الثاني رقم 5

السجل التجاري رقم 46713

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2022 يناير   10 بتاريخ  العادي  غيف 

للشركة إعمار تقرر ما يلي :

توقيف مسبق لشركة إعمار.

الشركة  بفسخ  املكلف  تسمية 

السيد ملولي محمد.

فسخ  في  اإل تماعي  املقر  تحديد 

مكناس  شارع  مكناس  في  الشركة 

ركن شارع ترودانت واملكان 2 سبتمبف 

الطابق الثاني   RESD ENNAKHILE

رقم 5.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بمكناس بتاريخ 21 يناير 2022 تحت 

رقم 31.
للخالصة والنشر

445 P
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 TAX ACCELERATION
 AND DELIVERY CENTER

MOROCCO TADCM
شركة األسهم المبسطة

 ذات الشریك الوحید
 مبلغ رأس مال الشركة : 10.000 

درھم
المقر اال تماعي: گازا شور بزنس 

سنتر,1100 شارع القدس، شور 1، 
الطابق السادس، 20270

 الدار البیضاء، المغرب
بتاریخ حر  عقد  بمقت�شى   1. 
 ،Neuilly-sur-Seine 6 ینایر 2022 في 
لشركة  األسا�شي  النظام  وضع  تم 
الشریك  ذات  المبسطة  األسهم 
الوحید ، وعلى و ه الخصوص ما یلي:

 TAX  : الشركة  تسمیة 
 ACCELERATION AND DELIVERY

CENTER MOROCCO - TADCM
األسهم  شرگة  الشركة:  شكل 

المبسطة ذات الشریك الوحید.
بزنس  گازا شور  اال تماعي:  المقر 
شور  القدس،  شارع   ،1100 سنتر 
1، الطابق السادس، 20270، الدار 

البیضاء،المغرب.
غرض الشركة في  غرض الشرگة: 

المغرب والخارج:
المتعلقة  الخدمات  -تقدیم 
للموظفین،مع  الدولي  بالنقل 
خدمات التغطیة الصحیة والضمان 
الضریبیة  الفروض  اال تماعي، 

ومتكلفات الهجرة.
المذكورة  األنشطة  إطار  -في 
المعلومات  وتوفیر  إنتاج  أعاله، 
الطبیعة  ذات  والوثائق  والدراسات 
والضریبیة  والمالیة  االقتصادیة 
واإلداریة  واإلحصائیة  واال تماعیة 
المعلومات. بتكنولو یا  والمتعلقة 
مدة الشركة: 99 سنة من التس یل في 

الس ل الت اري.
 10.000 الشركة:  مبلغ رأس مال 

درھم.
رئیس  تعیین  تم  الشركة:  رئیس 

الشركة لمدة غیر محددة: 

 ،LORAIN Guillaume السید   -

 ،Chambery ولد في 12 یولیو 1966 في

 07735HC19 حامل  واز السفر رقم

 bis 5 Avenue du فرنسا  ویقیم في  

.Clos Toutain Vaucresson

2 - تم تس یل الشرگة في الس ل 

بتاریخ  الت اري بمدینة الدار البیضاء 

31 ینایر 2022 تحت الرقم 530507.
لالستخراج واإلشارة

446 P

JAPAN MOTORS
S.A

شركة مساهمة 

رأسمالها : 1.000.000.00 درهم

الكائن مقرها بالدارالبيضاء 83، 

زنقة الهدهد مر�شى السلطان

السجل التجاري بالدارالبيضاء

 رقم 36.137

التعريف الضريبي قم 01049109

التعريف الجبائي املوحد

 رقم 001538871000045

الزيادة في رأسمال الشركة 
عن طريق االكتتاب نضيا

تخقيض رأسمال الشركة عن طريق 
امتصاص الخسائر املركمة

بمو 1 مداولة بتاريخ 12 أكتوبر 

غيف  العامة  الجمعية  فإن   ،2021

العادية للمساهمين قد قررت الزيادة 

في رأسمال الشركة بمبلغ 3.000.000 

درهم لرفعه من 1.000.000 درهم إلى 

4.000.000 درهم عن طريق إصدار 

ذات  بالتكافؤ  سهم  ديد   3.000

للسهم  درهم كقيمة إسمية   1.000

ودفع  كانت لإلكتتاب كليا   الواحد، 

سواء  االكتتاب  عند  كاملة  قيمتها 

عن طريق الدفع نضيا، أو عن طريق 

املقاصة مع مستحقات في الحساب 

الجاري للشركاء.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 1 

 ،2021 أكتوبر   18 في  بالدارالبيضاء 

فإن وكيل الجمعية العامة املشار إليها 

أعاله قد صرح أن 3.000 سهم 

الجديدة قد تم اكتتابها بكيفية غيف 

للتخفيض  وقابلة  للتخفيض  قابلة 

ذاتيين،  شخصين  طرف  من 

املكتتبان  الشركة،  في  مساهمين 

االكتتاب  عند  القيمة  دفعا  اللذان 

اكتتابها،  التي  لألسهم  إ مالي  ملبلغ 

وذلك  درهم،   3.000.000 مبلغ  أي 

مستحقات  مع  املقاصة  طريق  عن 

التي  للشركاء  الجاري  الحساب  في 

الشركة وتو د  يمتلكانها على عاتق 

بهذا  الوا بة قانونا ملحقة  الالئحة 

العقد.

العادية  غيف  العامة  الجمعية  إن 

نوفمبف   8 في  املنعقدة  للمساهمين 

2021 قد :

اعتففت بصحة وصراحة التصريح 

باالكتتاب والدفع املشار إليه أعاله.

في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز  عاينت 

 1.000.000 من  الشركة  رأسمال 

درهم إلى 4.000.000 درهم.

مراق1  تقرير  على  بناء  قررت 

الحسابات تخفيض رأسمال الشركة 

درهم   4.000.000 املرفوع بذلك إلى 

بمبلغ إ مالي قدره 3.500.000 درهم 

إلر اعه إلى 500.000 درهم عن طريق 

امتصاص الجزء األكبف من الخسائر 

املركمة البالغة إلى غاية 31 ديسمبف 

2020 ما قدره 3.528.098.39 درهم.

تم إنجاز هذه العملية عن طريق 

تنقيص عدد األسهم.

من  السادس  الفصل  عدلت 

برأسمال  املتعلق  األسا�شي  النظام 

الشركة نتيجة لذلك.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

نوفمبف   25 بتاريخ  للدارالبيضاء 

2021 تحت رقم 801738 وتم القيام 
بالتصريح بالتعديل بالسجل التجاري 

في نفس اليوم تحت رقم 40732 من 

السجل التفتيبي.
عن املستخلص والبيانات

رئيس مجلس اإلدارة

447 P

 TBM PRODUCT
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 100.000,00 درهم

الكائن مقرها : بالدار البيضاء – 27، 
شارع بئف أنزران

السجل التجاري : بالدارالبيضاء رقم 
232779

التعريف الجبائي رقم 40259851
التعريف الجبائي املوحـد رقم 

000091755000092
الزيادة في رسمال الشركة عن  طريق 

املقاصة
مع مستحقات في حساب  ار 

للشركاء
I -بمو 1 مداولة الجمعية العامة 
ديسمبف   02 غيف العادية املنعقدة في 

2021، قررت  ماعة الشركاء:
الشركة  رسمال  في  1/الزيادة 
درهم،   3.000.000,00 بمبلغ 
إلى  درهم   100.000,00 من  لرفعه 

3.100.000,00 درهم.
تم إنجاز هذه العملية عن طريق 
إحداث 30.000 حصة شركة  ديدة 
ذات 100,00 درهم لكل حصة واحدة 
تم اكتتابها انفراديا من طرف شريك 
بكاملها  القيمة  واملدفوعة  واحد، 
عند االكتتاب عن طريق املقاصة مع 
للشركاء  حساب  اري  في  مستحق 
عاتق  على  املكتت1  يمتلكها  التي 

الشركة.
لذلك  نتيجة  2/التعديل 
من  والسابع  السادس  للفصلين 
بالتوالي  املتعلقين  األسا�شي  النظام 
الذي  الشركة  ورأسمال  بالتقدمات 
تم تحديده من اآلن فصاعدا في مبلغ 
إلى  املقسم  درهم   3.100.000,00
 100,00 حصة شركة ذات   31.000
املكتتبة  الواحدة،  للحصة  درهم 
كليا واملدفوعة القيمة بكاملها نضيا 
مع  تناسبا  الشركاء  بين  واملوزعة 

حقوقهم بالتوالي، أي:
 GROUPE AU DERBY- شركة   

. S.A
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رأسمالها  مساهمة  شركة 

الكائن  درهم،   30.000.000,00

مقرها بالدار البيضاء- 27، شارع بئف 

أنزران 30.990 حصة.

متصرف  نبيل  طـو،  السيد 

بالدارالبيضاء-  الساكن  شركة 
        10 الهناء  حي   ،6 رقم  شالة  زنقة 

حصص.

   املجموع: 31.000     حصة.

تم القيام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدارالبيضاء بتاريخ 6 يناير 

وتم   ،807544 رقم  تحت   2022

القيام بالتصريح بالتعديل بالسجل 

التجاري في نفس اليوم تحت رقم 718 

من السجل التفتيبي.  
 عن املستخلص والبيانات

     املدبريــة

448 P

YO FRENCH DEATAILING
 S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE

تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بمو 1 عقد عرفي مكون للنظام 

في 17  األسا�شي مؤرخ بالدارالبيضاء 

شركة  تكوين  تم   ،2021 ديسمبف 

تتمثل مميزاتها فيما يلي :

 YO FRENCH  : الشركة  تسمية 

DEATAILING S.A.R.L A ASSOCIE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

غرض  يكمن   : الشركة  غرض 

الشركة في :

التحضيفات  عمليات  كل 

والصيانة  والتجديد  التجميلية، 

والتنقية  والصباغة  والهيكلة 

والغسيل  والتلميع  والتقويمات 

ذلك،  غيف  أو  األتوماتيكي  بالبخار 

على  امللونة  الغشاءات  ووضع 

الز ا ات أو األفالم املضادة للكسر، 

املركبات  السيارات  وإصالح  ميع 

ذات املحرك.

والتدبيف  واإلقتناء  اإلحداث 
واالستغالل لجميع املآرب واملشاغل 
اتصال  لها  التي  األنظمة  و ميع 
للسيارات  التجميلي  باإلعداد 

واملركبات ذات محرك.
والتصدير  واالستيفاد  الشراء 
التجهيزات  لجميع  والتوزيع  والبيع 
واملنتجات  والقطع  والتموينات 
املرتبطة  وغيفها  والتبعيات 

بالنشاطات الواردة أعاله.
لجميع  والبيع  والشراء  االستيفاد 
املحرك  ذات  واملركبات  السيارات 

الجديدة أو املستعملة.
في  املشاركات  أو  املصالح  تولي 

 ميع املقاوالت أو الشركات.
 ميع العمليات التجارية، املالية، 
أن  يمكن  التي  العقارية  أو  املنقولة 

ترتبط باألغراض املذكوة أعاله.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها بالسجل التجاري.
مقر الشركة : 75 شارع 11 يناير، 
 169 رقم  الشقة  األول  الطابق 

الدارالبيضاء.
درهم   10.000  : رأسمال الشركة 
املقسم إلى 100 حصة ذات 100.00 
املدفوعة  الواحدة،  للحصة  درهم 
واملمنوحة  نضيا  بكاملها  القيمة 
بكاملها للشريك الوحيد السيد يويل 
الساكن   YOEL EL MALEH املالح 
بالدارالبيضاء 60 شارع بحر البلطيق 

عين الذئاب أنفا.
يويل  السيد  يتوالها   : املدبرية 
شريك   ،YOEL EL MALEH املالح 

وحيد ملدة  غيف محددة.
فاتح  من   : للشركة  السنةاملالية 

يناير إلى 31 ديسمبف  من كل سنة.
األرباح : يقرر الشريك الوحيد كل 
تكوين لالحتياطيات وكل مرحل من 
والكل  للربيحات  توزيع  وكل   ديد 

طبقا للقانون.
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 
التجارية  املحكمة  لدى  املحلي 
 2022 يناير   7 بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 528119.
عن املستخلص والبيانات

     املدبريــة

449 P

VILLA MAJORELLE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 10.000,00 درهم

الكائن مقرها : مراكش حديقة 
ما وريل فيال ما وريل )سانت 

 اك(
السجل التجاري : بمراكش رقم 

32539
التعريف الجبائي رقم 06522403

التعريف الجبائي املوحـد رقم 
000071905000020

قرار استمرار النشاط رغم الخسائر 
املعاينة

I -بمو 1 مداولة الجمعية العامة 
سبتمبف   22 غيف العادية املنعقدة في 
وهي  الشركاء،  فإن  ماعة   ،2021
من   86 املادة  تبت طبقا ملقتضيات 
القانون رقم 5-96 املتعلق بالشركات 
والشركات  محدودة  مسؤولية  ذات 
تعديله  تم  كما  التجارية  األخرى 
تراكم  بسب1  قررت  قد  وتكميله، 
ديسمبف   31 في  املرتفعة  الخسائر 
درهم،   498.369.51 إلى مبلغ   2020
أنه ال داعي للحل املسبق للشركة رغم 

أن الوضعية الصافية خاسرة.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
ملراكش  التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 نوفمبف   30 بتاريخ 
بالتصريح  القيام  وتم   ،130103
بالتعديل بالسجل التجاري في نفس 
اليوم تحت رقم 13417 من السجل 

التفتيبي.  
 عن املستخلص والبيانات

     املدبريــة

450 P

ERINDAD
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

ش.م.م.ش.و
يناير   19 في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
األسا�شي  القانون  وضع  تم   ،2022
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد على الشكل التالي :

 ERINDAD SARL : اسم الشركة
.AU

غرض  يكمن   : الشركة  غرض 
الشركة في :

الصباغة  الكهرباء،  أعمال 
والجبص.

أعمال السباكة.
الحديد  األملينيوم،  نجارة  أعمال 

والخش1.
أعمال النظافة.

أعمال تهيئة الفضاءات الداخلية 
والخار ية.

أعمال البستنة.
الحرارية  املعدات  تركي1  أعمال 

ومكيفات الهواء.
ونظام  املراقبة  كامرات  تركي1 

اإلنذار.
أعمال نقل األثاث واملفروشات.
أعمال تركي1 الزليج والباركيه.

املقر اإل تماعي : عمارة 58 شقة 3 
زنقة واد سبو أكدال لرباط.

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  مقسة  درهم   100.000 مبلغ  في 
 100 كالتالي  موزعة  حصة   1000

درهم لكل حصة إسمية .
1000 حصة للسيد الراقي انس.

التسييف : السيد انس الراقي مسيف.
فاتح  من  تبتدئ   : السنةاملالية 
من كل  ديسمبف    31 يناير وتنتهي في 

سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بالرباط بالسجل 
في  157763 رقم  تحت   التجاري 

 9 فبفاير 2022.
451 P

MAGHREBLAC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 40.000 درهم.
الكائن مقرها : الدار البيضاء 46، 
شارع الزرقطوني الطابق الثاني، 

الشقة رقم 6.
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السجل التجاري بالدار البيضاء

 رقم 460787.

التعريف الجبائي رقم : 45670666

التعريف الجبائي املوحد رقم : 

.002449263000037

نقل مقر الشركة
بمو 1 قرار بتاريخ فاتح نوفمبف 

2021، فإن الشريك الوحيد قد قرر :

نقل مقر الشركة املتوا د سابقا 

بالدار البيضاء 46، شارع الزرقطوني 

 ،6 رقم  الشقة  الثاني،  الطابق 

شارع   ،237  : الجديد  العنوان  إلى 

مكت1  األول،  الطابق  الزرقطوني، 
رقم5 - الدار البيضاء.

من  الخامس  الفصل  تعديل 

بمقر  املتعلق  األسا�شي  النظام 

الشركة نتيجة لذلك.

القانوني  باإليداع  القيام  تم 

التجارية  للمحكمة  الضبط  بكتابة 

نوفمبف   29 بتاريخ  البيضاء  للدار 

وتم   ،802149 رقم  تحت   2021

القيام بالتصريح بالتعديل بالسجل 

رقم  تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

41133 من السجل التفتيبي.
عن املستخلص والبيانات املدبرية

452P

ORSAN TRANS
العام  االستثنائي  الجمع  قرر 

املنعقد في 7 ديسمبف 2021 :

ا تماعية  حصة   5000 تفويت 
عمراوي  احمد  السيد  طرف  من 

وكذا   ابراهيم,  فنوك  السيد  لفائدة 
عمراوي  احمد  السيد  استقالة 

وتعيين السيد فنوك ابراهيم مسيفا 

تذوي1  ثم  كما  للشركة,   ديدا 

القانون األسا�شي وتعديله.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بالقنيطرة االبتدائية   باملحكمة 

فبفاير   9 بتاريخ   122003 تحت عدد 

.2022
للنسخ والبيان

الوكيل

453 P

TRANSAFID
تأسيس شركة

 08 بمو 1 عقد عرفي مؤرخ في 
شركة   تأسيس  تم   2021 ديسمبف 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :
.TRANSAFID : التسمية

نقل  اال تماعي  :  الهدف 
االشخاص/ نقل السياح.

 4 حي الرشاد م   : املقر اال تماعي 
رقم 999 تيفلت.

الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 
في 100.000 درهم.

بن  السيد  عين  الشركة :  تسييف 
مع  للشركة  مسيفا  حفيظ  طال1 

 ميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  تم اإليداع    -  II
الضبط باملحكمة االبتدائية  بتيفلت  

تحت السجل التجاري عدد 1135. 
للنسخ والبيان

الوكيل

454 P

HANIADAM TRANS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 1 
 6 يناير 2022 تم تأسيس شركة  ذات 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
 HANIADAM TRANS : التسمية
الهدف اال تماعي : نقل البضائع /

التصدير واالستيفاد.
شارع انوال   23  : املقر اال تماعي 
 4 رقم  مكت1   11 فلوري  اقامة 

ميموزة قنيطرة.
الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم/
السيد  عين   : الشركة  تسييف 
بنغنو امين مسيفا للشركة مع  ميع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع   تم   -  II
 الضبط باملحكمة االبتدائية  بالقنيطرة
تحت السجل التجاري عدد 64065. 

للنسخ والبيان

الوكيل

455 P

 QUATREFOIL
 CONSTRUCTION OF

FUTUR
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 1 
 7 يناير 2022 تم تأسيس شركة  ذات 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
 QUATREFOIL  : التسمية 

.CONSTRUCTION OF FRUTUR
االشغال   : اال تماعي  الهدف 

املختلفة او البناء.
شارع انوال   23  : املقر اال تماعي 
 4 رقم  مكت1   11 فلوري  اقامة 

ميموزة قنيطرة.
الرأسمال :  حدد رأسمال الشركة 

في 100.000 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسييف 
املهدي مالك مسيفا للشركة مع  ميع 

الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإليداع   تم   -  II
 الضبط باملحكمة االبتدائية  بالقنيطرة
تحت السجل التجاري عدد 64089. 

للنسخ والبيان

الوكيل

456 P

 WALTER WHITE –
CONSULTING

SARL –AU
  مع عام استثنائي

بتاريخ 29 نوفمبف 2021
رأسمال 10.000 درهم

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
بالرباط قد تم   في  29 نوفمبف 2021 
انجاز محضر ا تماع الذي نص على 

ما يلي :
1 - بيع اسهم الشركة.   

2 - استقالة املدير.
وهو  مسيف  ديد  تنصي1   -  3
نييجل  تييفي  كاستون  السيد 

لونيانكو.           
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التنقيد  رقم  بالرباط  التجارية 
بتاريخ    125967 التجاري  بالسجل 
10 فبفاير 2022   تحت رقم 122036.
457 P

IZI PROWD
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

شقة   30 عمارة   : املقر اال تماعي 

لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان-الرباط.

اعالن عن تصفية الشركة
بالرباط،  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركاء  قرر   19/01/2022 بتاريخ 

شركة »ايزي برود« ش. ذ.م.م.د.ش.و« 

ما يلي 

ش.  برود«  »ايزي  لشركة  حل 

ذ.م.م.د.ش.و« وتعيين السيدة فتيحة 

وعنوان  للشركة  كمصفية  بوشيخي 

رقم شقة   30 عمارة  هو   التصفية 

 8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسان -

الرباط.  

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 121913 

بتاريخ 07/02/2022.

458P

KARAM BIEN ETRE
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 12 ورغة الشقة 13 

اكدال-الرباط-

اعالن عن تصفية الشركة
بالرباط،  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركاء  قرر   24/01/2022 بتاريخ 

ذ.م.م.«  ش.   « »كرم بيان اتر  شركة 

ما يلي :

ش.  »كرم بيان اتر«  حل لشركة 

وتعيين السيدة اكرام  ذ.م.م.د.ش.و« 

هللا الغربي كمصفية للشركة وعنوان 

الشقة رقم  ورغة   12 التصفية هو 

13 اكدال-الرباط. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 121912  

بتاريخ07/02/2022.

459P



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3122

RESIDENCE IBN ZOHR

 SIEGE : 249 RESIDENCE

 NORMANDIE BD

 CHEFCHAOUNI ETAGE 5 APPT

36 AIN SEBAA CASABLANCA

TP  N° : 31502322

IF N° : 50670021

ICE N° : 002922288000061

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمو 1 

تاسيس  تم   ،2021 ديسمبف   23  

ستعمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

طبقا للقانون املعمول به في املغرب 

الذي  للشركة  االسا�شي  والقانون 

تخلص خصائصه كالتالي :

محمد  قرقوبي  السيد   : الشركاء 

والسيدة موسم الصالحة.

 RESIDENCE IBN  : التسمية 

.ZOHR

شارع   249  : اال تماعي  املقر 

 5 الشفشاوني اقامة نورمادي طابق 

البيضاء.  السبع  عين   36 شقة رقم 

الهدف اال تماعي : االنعاش العقاري.

 6.000.000  : الشركة  راسمال 

اي  الشركاء  بين  مناصفة  درهم 

درهم لكل منهما محررة   3.000.000

بما قيمته الربع .

قرقوبي  السيد  عين   : التسييف 

الصالحة  موسم  والسيدة  محمد 

مسيفان للشركة للعمل كل واحد على 

حدة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.

لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

 ،2021 ديسمبف   13 بتاريخ  بالبيضاء 

تحت رقم 804113.
لالستخالص واإلشارة

460 P

 STE ETS MOUNIB SERVICES
NEGOCE

CA
تصفية مسبقة

العادي  الغيف  العام  الجمع  قرر 
مني1  مؤسسة  شركة  لشركاء 
محدودة  شركة  التجارة،  خدمات 
يناير   6 بتاريخ  املنعقد  املسؤولية، 

2022، بمقرها اال تماعي ما يلي :
التصفية املسبقة للشركة.

قبول استقالة السيد مني1 نبيل 
من مهام التسييف مع تبفأة ذمته.

تعيين السيد مني1 نبيل كمصفي 
للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تعيين 
اال تماعي الكائن بالبيضاء 10 شارع 
 ،12 شقة رقم   3 الطابق  ابن سيناء 

الحي الحسني.
لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
  ،2022 يناير   19 بتاريخ  بالبيضاء 

تحت رقم 809023.
461 P

شركة أطالنتيك جيت فالي 
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها اال تماعي : 34 زنقة عقبة 
عمارة 14 اكدال الرباط

تبعا لعقد الجمع العام التأسي�شي 
قرر   ،2022 يناير   10 يوم  الصادر 
أطالنتيك  يت  لشركة  املساهمان 

فالي ش.م.م. ما يلي :
في  االسهم  من  الشركة  راسمال 

ملكية السادة منصافة بين :
 500  .. السيد آيت سيمو سعيد 

سهم.
السيد منتصر يونس ... 500 سهم.
أفطومة  يحيى  السيد  تعيين 
كمسيف لشركة اطالنتيك  يت فالي 

ذات مسؤولية محدودة.
لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 
املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

122076 بتاريخ 11 فبفاير 2022.
462 P

STEAFDIRA
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

10 يناير 2022، تم انشاء شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

.AFDIRA : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

التصدير،  االستيفاد،  الزراعة 

الفواكه  وبيع  وتوزيع  شراء 

املنتجات  و ميع  والخضروات 

الزراعية ...

 1 املسيفة  حي   : اال تماعي  املقر 

الرقم 66 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.
: حدد في مبلغ 100.000  راسمال 

درهم مقسم الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

امبارك  السيد   : راسمال  توزيع 

اعمار ..... 1000 حصة.

امبارك  السيد  تعيين   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  اعمار 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ الذه1  بواد   االبتدائية 

رقم  تحت   ،2022 فبفاير   7

.2022/214

رقم  تحت  التجاري  السجل 

.20645

463 P

STE  ACHLOUAT
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

10 يناير 2022، تم انشاء شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية :

.ACHLOUAT : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

التصدير،  االستيفاد،  الزراعة، 

الفواكه  وبيع  وتوزيع  شراء 

املنتجات  و ميع  والخضروات 

الزراعية ...

 3 الرحمة  حي    : املقر اال تماعي 
زنقة 12 رقم 74  الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.
: حدد في مبلغ 100.000  راسمال 

درهم مقسم الى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للواحدة.

عيني  السيد   : راسمال  توزيع 

شكاف  ..... 1000 حصة.

عيني  السيد  تعيين   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  شكاف 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 7 بتاريخ  الذه1  بواد  االبتدائية 

فبفاير 2022، تحت رقم 2022/212.

رقم  تحت  التجاري  السجل 

.20641

464 P

STE LEMLISA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إنشاء شركة ذات   10/01/2022

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية : 

  .» LEMLISA « : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

التصدير،  الزراعة، االستيفاد،   -  

الفواكه  وبيع  وتوزيع  شراء 

املنتجات  و ميع  والخضروات 

الزراعية ...

حي أم التون�شي   : املقر اال تماعي 

الرقم 10 الداخلة. 
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سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املدة 
التأسيس .

رأس املال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى   درهم مقسم 

فئة 100 درهم للواحدة.
توزيع رأس املال :

 1000  : ابوشيبة  فنانة  السيد   -
حصة.

فنانة  السيد  تعيين  تم  التسييف 
غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  ابوشيبة 

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  الذه1  بواد  االبتدائية 
08/02/2022  تحت رقم 222/2022 
وبالسجل التجاري تحت رقم 20659.
465P

DAKHLA DIVERTISSEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
الحدودة ذات الشريك الوحيد

وضع  تم   2022/02/04 بتاريخ 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :
 DAKHLA  : التسمية 
DIVERTISSEMENT ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد .
الهدف : التسييف والتدبيف السياحي.

الرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
 1000  : غطاس  مهدي  السيد 

حصة.
املقر اال تماعي : حي النهضة شارع 

ورزازات رقم 56 - الداخلة.
السيد  طرف  من  تسيف   : اإلدارة 

مهدي غطاس ملدة غيف محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالداخلة بتاريخ 2022/02/04 تحت 
التجاري  السجل   2022/209 رقم 

.20635
466P

STE BRINZ TOUR
SARL AU

تفويت حصص الشركة
ومسيف وتغييف املقر

بالرباط  بمقت�شى محضر مؤرخ  
وضع  تم   ،2022 فبفاير   3 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :
تفويت الحصص : تفويت السيدة 
بما  الشركة  مكروم حصص  عيشة 
حدد قدره 1000  حصة الى السيدة 

مريم العمراوي.
تغييف املقر : تغييف املقر من 3 شارع 
حسان   15 رقم  اسماعيل  موالي 
الثاني  الحسن  شارع  الى  الرباط 
زنقة املختار السو�شي مركز التجاري 

السالم املحل رقم 35 الرباط.
مريم  السيدة   : الحصص 

العمراوي 1000 حصة.
املجموع ... 1000 حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 
غيف  ملدة  العمراوي  مريم  السيدة 

محدودة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل التجاري 136881.
467 P

STE JZ SHARD
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : 15 زنقة سبو 
مركز املعامالت »الشوب« مكت1 رقم 

2 الطابق الخامس القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون االسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE JZ SHARD SARL : التسمية

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اال تماعي : 5 زنقة سبو مركز 

 2 رقم  مكت1  »الشوب«  املعامالت 

الطابق الخامس القنيطرة.

موضوع الشركة : عمارات ومنعش 

عقاري.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

بكاملها مكتتبة، وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد  واد زهواني 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند الى السيد  واد   : التسييف 
الحامل  املغربية،  الجنسية  زهواني 

.BJ6492 للبطاقة التعريف رقم
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 64135 بتاريخ 7 فبفاير 2022.

468 P

STE CZ MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�شى 

 2022 يناير   20 بتاريخ  القنيطرة  في 

االسا�شي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص  التالية :

.STE CZ MEDIC : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

تا ر االدوات الطبية والجراحية 

البيع  بالتجزئة أو الجملة.

ومستلزمات  لوازم  تا ر 

للصيدلية.

تا ر مستورد بالجملة.

بالعربي  اقامة   : املركز اال تماعي 

الوفاق   58 رقم  املحل   E4 العمارة 

تمارة.

درهم   100.000  : الراسمال 

حصة ا تماعية   1000 مقسمة الى 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبف من كل سنة.

القانوني  %االحتياطي   5  : االباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسييف  قانونيا  عين   : التسييف 

الشركة وملدة غيف محدودة مشاركة 

بين :

السيدة الغياتية زين1.

السيدة قا�شي شيماء.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

فبفاير   3 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022، تحت رقم 135349.

469 P

STE YARADOU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : 52 شارع حسن 

الثاني اقامة زازية  القنيطرة

نقل مقر  شركة
على اثر الجمع العام الغيف العادي 

 ،2022 يناير   10 بتاريخ  املنعقد 

لشريك  العامة  الجمعية  قررت 

الوحيد لشركة YARADOU ، شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

درهمن   100.000 راسمالها  الوحيد، 

حسن  شارع   52 اال تماعي  مقرها 

تقرر  القنيطرة،  زازية   اقامة  الثاني 

ما يلي :

نقل مقر الشركة الى :

اوالد او يه تجزئة لوفالون اقامة 

ل رقم 7 القنيطرة.

القانون  من   4 البند  تعديل 

االسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2022 فبفاير   7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 578.

470 P
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STE JEAN D'ALEMBERT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسمالها : 10.000 درهم

مقرها اال تماعي : فيال رقم 5 شارع 

ابن رشد  القنيطرة

تفويت الحصص
على اثر الجمع العام الغيف العادي 

  ،2022 فبفاير    4 بتاريخ  املنعقد 

 JEAN قررت الجمعية العامة  لشركاء

محدودة  شركة   ،D’ALEMBERT

درهم    10.000 راسمالها  املسؤولية، 

شارع   5 رقم  فيال  اال تماعي  مقرها 

ابن رشد   القنيطرة، تقرر ما يلي :

املوافقة على تفويت  ل حصص:

بقيمة  لعرو�شي  خديجة  السيدة 

40 حصة.

 10 بقيمة  حمي  محمد  السيد 

حصص .

 50 بقيمة  مطيش  مهدي  السيد 

شركة  حصص  مجموع  الى  حصة 

JEAN D’ALEMBERT تم تفويتها الى :

الذي  عمراني  املولى  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100 قبل 

للواحدة.

مطيش  مهدي  السيد  استقالة 

منصبهما  من  حمي  محمد  والسيد 

ابراء  واعطاء  للشركة  كمسيفين 

الذمة كاملة للمسيف الجديد.

تنصي1 السيد عبد املولى عمراني 

مسيفا للشركة.

شركة  من  الشركة  تحويل 

شركة  الى  املسؤولية  محدودة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

تعديل البنود 6، 7، 15 و42  من 

القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2022 فبفاير   7 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 582.

471 P

STE M.K AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

IV مقرها اال تماعي : تجزئة السالمة
بلوك U2 عمارة 15، الشقة رقم 23  

القنيطرة
رفع راسمال الشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
بتاريخ بالقنيطرة  العادي   الغيف 
  27 يناير 2022، قرر الشريك الوحيد

 ما يلي :
رفع راسمال الشركة من 100.000 
وذلك  درهم   500.000 الى  درهم 
ا تماعية  حصة   4000 باصدار 
للحصة درهم   100 بقيمة    ديدة 
أي ما يعادل 400.000 درهم، محررة 
دائني  مقاصاة  طريق  عن  بكاملها 
ليصبح  الشركاء  قبل  من  الشركة 

راسمال الشركة موزع كالتالي :
مبلغ  في  الشركة  راسمال  حدد 
 5000 الى  مقسم  درهم   500.000
درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 
مكتتبة،   ، محررة بكاملها  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
 5000  ..... كمال  مر�شي  السيد 
 500.000 مامجموعه  أي  حصة، 

درهم.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

90283 بتاريخ 4 فبفاير 2022.
472 P

 STE NTDS
SARL

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 27 يناير 2022، تم 

تأسيس شركة NTDS ش.ذ.م.م.
املقر اال تماعي : القنيطرة الطابق 

االر�شي تجزئة العصام رقم 301.
االشغال   : اال تماعي  الهدف 
املختلفة وأشغال البناء، بيع العقاقيف 

ومواد البناء.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
التسييف أسند الى : السيد الزيتوني 

بنتازناكت.
الراسمال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة الى 1000 حصة بقيمة 
اكتتابها  سدد  للواحدة،  درهم   100

وتوزيعها كالتالي :
 ..... بنتازناكت  الزيتوني  السيد 

900 حصة.
 100  ... بنتازناكت  انس  السيد 

حصة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل  وقيد  بالقنيطرة  االبتدائية 
رقم  تحت  بالقنيطرة   التجاري 

64155 بتاريخ 8 فبفاير 2022.
473 P

 STE OUHOUD WAHID
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 24 يناير 2022، تم 
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 OUHOUD WAHID  : االسم 

.TRANS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقاول نقل   : املوضوع اال تماعي 

االشخاص ومقاول نقل السلع.
املدة : 99 سنة.

 1 مكت1  لبنان  زنقة   65  : املقر 
القنيطرة.

درهم   100.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 كعبات محمد   : الحصص 
حصة.

كعبات محمد كمسيف   : التسييف 
للشركة ملدة غيف محدودة.

السجل التجاري رقم : 64121.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبفاير   7 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2022، تحت رقم 64121.
474 P

 STE HOUSSAM
 GARDIENNAGE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 24 يناير 2022، تم 
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  

ذات الخاصيات التالية :
 HOUSSAM  : االسم 

.GARDIENNAGE SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
شركة   : اال تماعي  املوضوع 

لحراسة املباني العامة والخاصة.
املدة : 99 سنة.

 4 شقة   82 رقم   13 زنقة   : املقر 
االرشاد القنيطرة.

درهم   100.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
بالل  اكحيل  السيد   : الحصص 

500 حصة.
و السيد املغيلي عزيز 500 حصة.

بالل   اكحيل  السيد   : التسييف 
كمسيف للشركة ملدة غيف محدودة.

السجل التجاري رقم : 64165.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبفاير   8 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2022، تحت رقم 64165.
475 P
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STE 2S MONY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة بتاريخ 10 يناير 2022، تم 
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  

ذات الخاصيات التالية :
.STE 2S MONY : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

املقر اال تماعي : بلوك أ 1 قسارية 
59 رقم 59 االطلس القنيطرة.

الهدف اال تماعي : تحويل االموال 
ومكتبة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شانها املساهمة في تنمية الشركة.
املدة : 99 سنة.

السيد صرو   : الى  أسند  التسييف 
رشيد والسيد مغار.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة  كل  من  ديسمبف   31 الى  يناير 
ماعدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.
درهم   100.000  : الراسمال 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
بالسجل  التقييد  تم   : التقييد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 
بالقنيطرة بتاريخ فاتح فبفاير 2022، 

تحت رقم 64039.
476 P

STE AWANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها اال تماعي : زاوية زنقة 

معمورة وشارع االستقالل قيسارية 
معمورة رقم 1،2،3،4،5 القنيطرة

تاسيس شركة
املؤرخ  العرفي  العقد  بمو 1 
تاسست   ،2012 سبتمبف   12 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد الخصائص التالية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

AWANI ش.م.م. بشريك وحيد.

موضوع  لها  شركة   : املوضوع 

العمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :

متجر لبيع املستلزمات املنزلية.

في  حدد   : اال تماعي  الراسمال 

 1000 الى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

باسم  بالكامل  مكتتبة  الواحدة 

السيدة  مالي  الوحيدة  الشريكة 

خديجة.
زنقة  زاوية   : اال تماعي  املقر 

قيسارية  االستقالل  وشارع  معمورة 

معمورة رقم 1،2،3،4،5 القنيطرة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

وتسيفها  الشركة  تدير   : االدارة 

غيف  ملدة  خديجة  السيدة  مالي 

محددة.

لالحتياط القانوني   %  5  : االرباح 

لقرار  تبعا  يضاف  او  يوزع  والباقي 

الشريك الوحيد او الشركاء.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

وقيدت  بالقنيطرة  االبتدائية 

بالسجل التجاري تحت رقم 38625 

بتاريخ 12 نونبف 2012.
بمثابة مقتطف وبيان

املسيف الوحيد

477 P

STE SAMOTRAM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع 

االستقالل وشارع املر�شى اقامة 

البيفال  A مكت1 رقم 8 القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون االسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 SAMOTRAM SARL  : التسمية 

.AU

ذات  :شركة  القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
شارع  زاوية   : اال تماعي  املقر 

اقامة  املر�شى  وشارع  االستقالل 

البيفال A مكت1 رقم 8 القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 

مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 

بقيمة  ا تماعية  حصة   1000 الى 

محررة بكاملها  درهم للواحدة،   100

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

العوني  الرحمان  عبد  السيد 

1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسييف 

املغربية  الجنسية  العوني  الرحمان 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحامل 
.G293349 رقم

التجاري   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 64105، بتاريخ 3 فبفاير 2022.

478 P

STE DINA - IMRAN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع 

االستقالل وشارع املر�شى اقامة 

البيفال A مكت1 رقم 8 القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون االسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 DINA- IMRAN SARL : التسمية

ذات  :شركة  القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
شارع  زاوية   : اال تماعي  املقر 

اقامة  املر�شى  وشارع  االستقالل 

البيفال A مكت1 رقم 8 القنيطرة.

موضوع الشركة : 
منعش عقاري.

املختلفة  االشغال  في   املقاولة 
أو البناء.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 
بقيمة  ا تماعية  حصة   1000 الى 
محررة بكاملها  درهم للواحدة،   100
مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد عبد هللا فدول.
السيد الحسين الحرقوص.

املدة : 99 سنة.
التسييف : أسند إلى السيد عبد هللا 

فدول والسيد الحسين الحرقوص.
التجاري   بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64177، بتاريخ 9 فبفاير 2022.
479 P

STE MEJAHED GATE WAY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي :اليانس دارنا 
عمارة A7 22/S1، الشقة رقم 17 

القنيطرة
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون االسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 MEJAHED GATE  : التسمية 

.WAY SARL AU
ذات  :شركة  القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
دارنا  اليانس   : اال تماعي  املقر 
 17 رقم  الشقة   ،S1/22 A7 عمارة 

القنيطرة
موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
االشغال املختلفة أو البناء.

راسمال  حدد   : الشركة  راسمال 
مقسم  درهم   100.000 في  الشركة 
بقيمة  ا تماعية  حصة   1000 الى 
محررة بكاملها  درهم للواحدة،   100

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :
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السيد عبد الغاني مجاهد 1000 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسييف : أسند السيد عبد الغاني 

الحامل  مغربية  الجنسية  مجاهد 

.AB334827 للبطاقة الوطنية رقم

التجاري   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64063، بتاريخ 2 فبفاير 2022.

480 P

 STE AGRO LAGRO

 SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي :عمارة 5 شقة رقم 

13، بلوك U4 سالمة القنيطرة

السجل التجاري رقم : 53377

تفويت حصص ا تماعية
وتعيين مسيف  ديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 AGRO LAGRO الغيف العادي لشركة

ذات  شركة   ،SERVICES SARL

املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي:

املصادقة على تفويت 500 حصة 

مصطفى  السيد  ملك  في  ا تماعية 

لكرو  عزيز  السيد  لفائدة  لكرو، 

ليصبح الشريك الوحيد بالشركة.

مصطفى  املسيف  استقالة  قبول 

لكرو من مهام تسييف الشركة وتعيين 

السيد عزيز لكرو مسيف وحيد لشركة 

 AGRO LAGRO SERVICES SARL

AU، ملدة غيف محدودة وتخويله  ميع 

الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

الرقم  تحت  بالقتيطرة  االبتدائية 

اكتوبر   7 بتاريخ   4928 التسلسلي 

.2021

481 P

 NOOMEDIA DIGITAL

AGENCY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإل تماعي : 31، زاوية زنقة 

أنوال وزنقة محمد القري، إقامة 

منار A، مكت1 رقم 5 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 NOOMEDIA  : التسمية 

.DIGITAL AGENCY SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

زاوية زنقة   ،31  : املقر اإل تماعي 

إقامة  القري،  محمد  وزنقة  أنوال 

منار A، مكت1 رقم 5 القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

اإلشهار ؛

مطبعة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   )100.000( مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

 500 السعدي  لحسن  السيد 

حصة ؛

السيدة ياسمين ملغور 500 حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  أسند   : التسييف 

للبطاقة  الحاملة  ملغور،  ياسمين 

.AE181841 الوطنية رقم

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64009 بتاريخ 27 يناير 2022.

482 P

BENRAZOUK TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر اإل تماعي : 30 شارع اإلمام علي 
مكت1 رقم 2 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل    عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 BENRAZOUK TRAV : التسمية

SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
30 شارع اإلمام   : املقر اإل تماعي 

علي مكت1 رقم 2 القنيطرة.
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

األشغال املختلفة أو البناء.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة  في )100.000( درهم مقسمة 
بقيمة  ا تماعية  حصة   1000 إلى 

100 درهم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

إلى السيد كريم  أسند   : التسييف 
رزوق.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 64175 بتاريخ 9 فبفاير 2022.
483 P

JUDIANA GLOBAL AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر اإل تماعي : عمارة 26-24 

زنقة األميفة اللة عائشة مكت1 19 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم  بالقنيطرة،  
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات املواصفات التالية :
 JUDIANA GLOBAL  : التسمية 

.AFRICA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 26-24 عمارة   : اإل تماعي  املقر 
 19 عائشة مكت1  األميفة اللة  زنقة 

القنيطرة.

اإلستيفاد   : الشركة  موضوع 

والتصدير ؛

بالجملة  الغذائية  املواد  تا ر 

والتقسيط.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 

درهم   )100.000( مبلغ  في  الشركة 

ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

 ZANGOULI التسييف :  أسند إلى

 TONY FABRICE / KANDIA

.INDELE JUDITH EMELINE
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 64143 بتاريخ 7 فبفاير 2022.

484 P

STE  ON TRAC COMPANY  
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

تعديل الشركة 
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

مساهمو شركة     قرر   2022 يناير   7

 STE  ON TRAC COMPANY SARL
رأسمالها 100.000 درهم مايلي :

  : التجاري  النشاط  تشطي1 

التصدير واإلستيفاد. 

تجاري  ديد  نشاط  إضافة 

للشركة : نقل البضائع لحساب الغيف 
السيد إسماعيل بابوي   : التوقيع 

علوي  املوقع الوحيد لجميع الوثائق 

املتعلقة بالشركة. 
السيد إسماعيل بابوي   : التسييف 

علوي  املسيف الوحيد للشركة. 

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية بفاس بتاريخ 07/01/ 2022 

تحت رقم 701.

485P
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STE  AFRIQUE 

ELECTROMENAGERE CLIM 

SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

إعالن عن تأسيس شركة 

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 27  د نبف 2021  تم تأسيس شركة 

ذات

ذات  و  املحدودة  املسؤولية   

الخاصيات التالية :

STE  AFRIQUE : اإلسم اال تماعي 

 ELECTROMENAGERE CLIM

   SARL AU

اصالح  -   : التجاري   النشاط 

و بيع معدات التبفيد ومكيفات الهواء  

التصدير واإلستفاد 

املقر اال تماعي : طابق السفلي 24 

درب باب البطيوي حي س س م بن 

عبد هللا مكناس. 

املدة : 99 سنة 

فاتح   من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 31 ديسمبف. 

درهم    100.000  : الرأسمال 

إلى  1000 حصة قيمة كل  مقسمة  

الواحدة،  للحصة  درهم    100 منها 

وزعت على الشكل التالي :

العابدي  العزيز  عبد   : السيد 

1000 حصة .

العزيز  عبد  للسيد   : التسييف 

العابدي املسيف الوحيد للشركة

العزيز  عبد  للسيد   : التوقيع 

العابدي.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لإلستثمار  هة فاس مكناس 

رقم  تحت   24/01/2022 بتاريخ 

السجل التجاري  55209.

486P

MANACLEAR 
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد   الشريك  قرار  بمو 1 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 

و تبعا لذلك  محدودة بشريك واحد. 

مصطفى  السيد  من  تتكون  فإنها 

حاجي.

خدمات   : الشركة  نشاط 

املعلومات )صيانة(.

شارع   15 إقامة   : الشركة  مقر 

األبطال الشقة رقم 4 اكدال الرباط.

 MANACLEAR : تسمية الشركة 

. sarl AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
رأس املال : حدد في 10.000 درهما 

 100 حصة بقيمة   100 مقسم على 

درهم للواحدة. 

التسييف التوقيع : السيد مصطفى 

حاجي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبفاير   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 157709.   
و هذا بمثابة مقتطف و بيان 

487 P

F and M SARL AU
 تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد 
الواحد   الشريك  قرار  بمو 1 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 

و تبعا لذلك  محدودة بشريك واحد. 

فإنها تتكون من السيدة حنفي مريم.

  نشاط الشركة :

إدارة التسويق واملبيعات.

الشقة   30 إقامة   : الشركة  مقر 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

 F and M sarl  : تسمية الشركة 

 .AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للواحدة. 

السيدة حنفي   : التوقيع  التسييف 

مريم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبفاير   08 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 157735.   
 و هذا بمثابة مقتطف و بيان 

488P

 MERYEM HAMMOU

ARCHITECTURE

SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد   الشريك  قرار  بمو 1 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 

و تبعا لذلك  محدودة بشريك واحد. 

فإنها تتكون من السيدة همو مريم.

  نشاط الشركة :

مهندسة معمارية يعمل بمفرده.

شارع   15 إقامة   : الشركة  مقر 

األبطال الشقة رقم 4 اكدال الرباط.

 MERYEM  : الشركة  تسمية 

 HAMMOU ARCHITECTURE sarl

.AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   1000 على  مقسم  درهما 

بقيمة 100 درهم للواحدة. 

همو  السيدة   : التوقيع  التسييف 

مريم.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

فبفاير   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 157717.   
و هذا بمثابة مقتطف و بيان 

489P

RECIF
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : عمارة رقم 9 زنقة 

بويبالن الشقة رقم 4 اكدال الرباط

حل الشركة
تبعا ملا  اء في محضر الجمع العام 

اال تماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

تقرر   2021 ديسمبف  فاتح   بتاريخ 

ما يلي :

فاتح  من  ابتداء  الشركة  حل 

ديسمبف 2021.

منح السيد املصطفى تنوتي إبراء 

بداية  تاريخ  من  تحفظ  دون  و  تاما 

نشاط الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوان  التصفية  مكان  تعيين 

بويبالن  زنقة   9 رقم  عمارة   : التالي 

الشقة رقم 4 اكدال الرباط. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 2022 يناير   5 في  بالرباط  التجارية 

تحت رقم 121236.
   وهذا بمثابة مقتــطف وبـــيان. 

490P

ATLAS MORTIER
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد   الشريك  قرار  بمو 1 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  تقرر 

و تبعا لذلك  محدودة بشريك واحد. 

فإنها تتكون من السيد توفيق لفريخ.

نشاط الشركة :

أعمال البناء و أعمال مختلفة. 

بيع و شراء معدات البناء.

شارع فال   48 رقم   : مقر الشركة 

ولد عميف اكدال الرباط.

 ATLAS  : الشركة  تسمية 

  MORTIER sarl AU

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
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رأس املال : حدد 100.000 درهما 

مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة. 

توفيق  السيد   : التوقيع  التسييف 

لفريخ.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 التجارية بالرباط بتاريخ 9 فبفاير 2022

تحت رقم  157765.   
و هذا بمثابة مقتطف و بيان 

491P

ADSIFY INFO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي : 44 زنقة أكلمان 
سيدي علي رقم 7 الطابق األول 

الرباط 

حل الشركة
تبعا ملا  اء في محضر الجمع العام 

اال تماعي  باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ 15  نوفمبف2021 تقرر ما يلي :

حل الشركة ابتداء من 15 نوفمبف 

.2021

منح السيدة حياة الوايد إبراء تاما 

و دون تحفظ من تاريخ بداية نشاط 

الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوان  التصفية  مكان  تعيين 
التالي : اقامة ربيعة 1 رقم 9 هرهورة 

تمارة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 2022 فبفاير   9 التجارية بالرباط في 

تحت رقم 121995.
   وهذا بمثابة مقتــطف وبـــيان.

492P

MAXIMA NAUTIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  وضع  تم   2022 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  واحد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية :

.MAXIMA NAUTIQUE : اإلسم
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
الهدف اإل تماعي :

اإلستيفاد  عمليات   ميع 
والتصدير.

التمثيل،  التصدير،  اإلستيفاد، 
التجارة لجميع املركبات ذات محرك، 
قطع  كواد،  البحار،  سكوترات 
املالبس  الزيوت ومشتقاتها،  الغيار، 
و ميع منتو ات السالمة وكل ما له 
عالقة مباشرة أو غيف مباشرة بكل ما 
سبق ذكره من أ ل توفيف الظروف 

املناسبة لتنمية وتطوير الشركة.
اللة  شارع   61  : اإل تماعي  املقر 
املعاني،  مصطفى  زاوية  الياقوت 
الطابق الثاني، رقم 62 الدارالبيضاء.

 100.000.00 : رأس مال الشركة 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بثمن 

100.00 درهم للحصة.
 1000 زكرياءالوعليتي  السيد 

حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
السنة اإل تماعية : السنة املدنية 
من فاتح يناي إلى 31 ديسمبف من كل 

سنة.
لقد تم تعيين السيد    : التسييف 
زكرياء الوعليتي كمسيف وحيد للشركة 

ملدة غيف محدودة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 8 فبفاير 2022 تحت عدد 4971 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت عدد 531603.
493 P

AUTO MEKANIKA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 2.000.000.00 درهم 
املقر اإل تماعي : دوار الخرب، امللك 
املسمى النور، طريق تطوان طنجة
السجل التجاري رقم 78175 طنجة

رفع الرأسمال اإل تماعي
إعادة صياغة النظام األسا�شي

بتاريخ  العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
شركة  قرر شركاء   ،2022 يناير   12
رفع  مبدأ   AUTO MEKANIKA
 10.000.000.00 بمبلغ  الرأسمال 
 2.000.000.00 من  لينتقل  درهم، 
درهم   12.000.000.00 إلى  درهم 
حصة  ديدة،   100.000 بإنشاء 
بمقدار  وحررت  بالكامل  اكتتبت 
النصف بمقاصة مع ديون الشركة 

املحددة املقدار واملستحقة.
بتاريخ  العام  الجمع  ملحضر  تبعا 
20 يناير 2022، قرر الشركاء ما يلي :
الرأسمال  رفع  على  املصادقة 
الجمع  من طرف  املقرر  اإل تماعي، 
العام بتاريخ 12 يناير 2022، واإلقرار 

بإنجازه بصفة نهائية.
من النظام  و7   6 تعديل املادتين 

األسا�شي نتيجة لذلك.
األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بطنجة بتاريخ 31 يناير 2022، تحت 

رقم 250445.
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ  بطنجة،  التجارية  املحكمة 
من   910 تحت رقم   2022 يناير   31

السجل التفتيبي.
من أ ل النشر واإلشهار

التسييف

494 P

 UNIQUE SOLUTION
 SARL

 Société A Responsabilité
 Limitée

 Siège  social : 50 Lotissement
 Renaissance )213( Al Mansour

Adahbi - TEMARA
تفويت الحصص 

 تغييف الشكل القانوني 
الغيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
 UNIQUE لشركة  العادي 
SOLUTION    SARL ش.م.م املؤرخ 
بتاريخ 9 ديسمبف2021 قرر الشريكان 

ما يلي: 

اال تماعية  الحصص  تفويت 

)300( : حصة ا تماعية بقيمة 100 

درهم  بحوزة السيدة لطيفة الكاغين 

البقالي  السيد  لصالح  بيعها   تم 

عبدهللا بثمن100  درهم لكل حصة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

 تعديل الفصول  3 , 6 , 7 .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ  8 فبفاير 2022 تحت 
رقم 121969.

495 P

MOD ORAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد يوم 22 نوفمبف 2021 ما يلي :

تغييف التسمية الجماعية للشركة 

 M إلى   MOD ORAL SARL من 

.TEAM SARL AU
القانون  تعديل  على  املصادقة 

األسا�شي للشركة.

: سلم من طرف  اإليداع القانوني 

املحكمةالتجارية بالرباط بتاريخ فاتح 

.D121722 فبفاي 2022 تحت رقم

496 P

MOD ORAL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر 

املنعقد يوم 20 سبتمبف 2021 ما يلي :

حصص  تفويت  عن  إعالن 

سهما مملوكة   )500( إ تماعية بيع 

 MOD للسيد ناصر بوزبع في شركة

 ALTIV INVEST لصالح شركة ORAL

.SARL
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من  بوزبع  ناصر  السيد  استقالة 
 MOD مهامه كمسيف مشارك لشركة

.ORAL
للشركة  اإل تماعي  املقر  تغييف 
السرايري  القا�شي  زنقة  زاوية  إلى 
السوي�شي  الصنهاجي  والقا�شي 

الرباط.
 SARL تحويل الشكل القانوني من

.SARL AU إلى
اإلستثنائي  العام  الجمع  وقرر 
املنعقد يوم 14 أكتوبر 2021 ما يلي:

حصص  تفويت  عن  إعالن 
سهما مملوكة   )100( إ تماعية بيع 
في   ALTIV INVEST SARL لشركة 
لصالح شركة   MOD ORAL شركة  

.ORAL HOLDING
الدرهم  ابوبكر  السادة  تعيين 
مسيفون  دد  الدرهم  ودحمان 
للشركة بجان1 كل من السادة رشيد 
امغار وشفيق حمو الطهرة ملدة غيف 

محددة.
القانون  تعديل  على  املصادقة 

األسا�شي للشركة.
: سلم من طرف  اإليداع القانوني 
 26 بتاريخ  بالرباط  املحكمةالتجارية 

.D121650 يناير 2022 تحت رقم
497 P

FIRST FARM
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تمت   2022 فبفاير   10 يوم  بالرباط 
لشركة  التأسي�شي  القانون  صياغة 
الخصائص  لها  املسؤولية  محدودة 

التالية :
.FIRST FARM : التسمية

الهدف : 
مقاول إدارة املزرعة.

ابن  شاع   59  : اإل تماعي  املقر 
سينا شقة رقم 11 أكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد تسييف الشركة للسيد 
علي اليازغي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية 31 ديسمبف.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
فبفاير   10 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 122048.
498  P

مكت1 األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدارالبيضاء

 TH ENERGY
S.A.R.L.A.U

استقالة مسيف الشركة
تعيين مسيف  ديد

بمكت1  محرر  عقد  بمقت�شى 
بالدار  موثق  حنفي،  أكناو  األستاذ 
 2021 ديسمبف   8 بتاريخ  البيضاء 
 TH الشريك الوحيد للشركة املسماة
رأسمالها  ش.م.م.ذ.ش.و،   ENERGY
اإل تماعي  مقرها  درهم،   100.000
ادريس  زنقة   38 أنفا  بالدارالبيضاء 
بالسجل  املقيدة   32 رقم  الحريزي 
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 
عدد  الجبائي  تعريفها   ،512503
50488287 ونتيجة لهذا العقد فإن 
الشريك الوحيد للشركة بالخصوص 

قرر ما يلي :
الشركة  مسيف  استقالة   : إثبات 
باسم السيد  يورج الكسندر روبيف.

سودة  بن  توفيق  السيد  تعيين 
بصفته مسيف لهذه الشركة ذلك ملدة 

غيفمحددة.
 (13( الثالث عشر  تغييف الفصل 
من النظام األسا�شي املتعلق بالشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
ديسمبف   9 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021 تحت عدد 803904.
السجل  بتعديل  التصريح  تم 
الضبط  كتابة  لدى  التجاري 
بالدارالبيصاء  التجارية  باملحكمة 
عدد  تحت   2021 ديسمبف   9 بتارخ 

.42813
مقتطف من أ ل اإلشهار

مكت1 األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدارالبيضاء

499 P

KHABOTE GROUP
SARL

السجل التجاري 118523 الرباط
حل مسبق للشركة

 KHABOTE شركة  شركاء  قرر 
مسؤولية  ذات  شركة   GROUP
 100.000.00 رأسمالها  محدودة 
شارع  اإل تماعي  مقرها  درهما، 
محل  دغيمر  قيسارية  فاتح  سيدي 
الغيف  العام  الجمع  الرباط خالل   2
الشركة  بمقر  انعقد  الذي  العادي 

بتاريخ 7 ديسمبف 2021.
الحل املسبق للشركة.

خبوط  هجر  السيدة  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

A448589 مصفية للشركة.
اإل تماعي  التصفية  مقر  تعيين 
بشارع سيدي فاتح قيسارية دغيمر 

محل 2 الرباط.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 فبفاير   9 بتاريخ 

.121978
500 P

  COMODIDAD TRANS
   SARL AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بناء على عقد عرفي أعلن القانون 
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد ذات املميزات التالية :
 COMODIDAD     : اإلسم 
ذات  شركة     TRANS  SARL AU

مسؤولية محدودة بشريك واحد. 
املوضوع : 

- مقاول نقل املوظفين .
- مقاول نقل البضائع .

ندى  اقامة   : اال تماعي   املقر 
القنيطرة 2 موالي عبد العزيز  مكت1 

      .100
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأسمال: 100.000 درهم  مكون 
قيمة كل واحدة  حصة    1.000 من 

منها 100 درهم.

وإدارتها  الشركة  تسييف  التسييف: 

عبد  مليحي  السيد  تصرف  تحت 

األسا�شي  للقانون  طبقا  العزيز 

وذلك  الكاملة  السلطة  مع  للشركة 

ملدة غيف محدودة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبف.

القانوني  االيداع  أنجز   : االيداع 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
التجاري  السجل  فبفاير2022    9

تحت رقم 90349  .                                 

501 P

ديوان األستاذ خليل متحد

موثق بو دة

شارع محمد الخامس إقامة البفكة الطابق 

األول رقم 6

الهاتف : 05.36.70.44.66

شركة بو�شي ايموبيلييغ
ش.ذ.م.م.ش.و

رأسمالها : 2.300.000.00درهم

مقرها اإل تماعي : بو دة زاوية 

شارع الدرفوفي وطريق  مال الدين 

االفغاني إقامة االمل رقم 18

السجل التجاري : 26245
رفع رأسمال الشركة بواسطة 

مساهمة حقوق عينية
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  متحد  خليل  األستاذ  طرف 

 2021 ديسمبف   31 بتاريخ  بو دة 

يناير   21 بتاريخ  بو دة  مسجل 

األمر   1386 اإليداع  سجل   2022

املسيف  قرر   1601 باإلستخالص 

الوحيد للشركة رفع رأسمال الشركة 

بواسطة مساهمة عينية متمثلة في :

املتمثلة  املشاعة  الحقوق  كافة 

التي يمتلكها في امللك املسمى  في 1/4 

فيال  ان 2 املتكون من فيال مساحتها 

830 متفا مربعا الكائنة بو دة طريق 

املاشة موضوع الرسم العقاري عدد 

.O/2409

العينية  الحقوق  هذه  تقييم  تم 

بناءا على محضر الخبفة للخبيف السيد 

يناير   5 محمد أمين الفاطمي بتاريخ 

2022 بمبلغ 2.300.000.00 درهما.
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تبعا لذلك تم تعديل الفصل 6 و7 
من القانون األسا�شي للشركة.

الرأسمال  اإل تماعي:  الرأسمال 
مبلغ  في  محدد  اإل تماعي 
إلى  مقسم  درهما   2.300.000.00
فئة  من  إ تماعية  حصة   23.000

)100( درهم على الشكل التالي :
بوشيخي  القادر  عبد  السيد 

23.000 حصة إ تماعية.
املجموع : 2.300.000.00 درهم

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بو دة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2022 فبفاير   3 بتاريخ 

.390
نسخة قصد النشر والبيان

األستاذ خليل متحد

502 P

 JARDIN DE INFANCIA  EL
ALHELI
SARL AU

بيع حصص
تغييف املسيف

تغييف االسم اإل تماعي
سجل تجاري الرباط 80075

انعقد   2022 يناير   21 بتاريخ 
لشركة  العادي  الغيف  العام  الجمع 
 JARDIN DE INFANCIA EL:
ذات  شركة   ALHELI SARL AU
رأسمالها  محدودة  مسؤولية 
اإل تماعي  مقرها  درهما   100.000
حسان  اليازدي  أحمد  16شارع 
الرباط حيث تمت املصادقة على ما 

يلي :
حصة   1000 بيع  على  املصادقة 
من السيدة سميفة الفر اني لفائدة 

السيدة مريم مسرور.
سميفة  السيدة  استقالة  قبول 
مريم  السيدة  وتعيين  الفر اني 

مسرور مكانها.
إلى  اإل تماعي  االسم  تغييف 

.KIDDO CRECHE
األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2022 فبفاير   10 بتاريخ 

.122031
503 P

BENMATRA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط   2022 يناير   26 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.BENMATRA : التسمية

الهدف :

بيع  ميع مواد البناء.

تجارة العقاقيف.

االول  الحسن  شارع   : العنوان 

 26 الشقة   4 إقامة عيبودي الطابق 

تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 100000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

الواحدة للسيد هشام بنامة.

تم تعيين السيد هشام   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  كمسيف  بنامة 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري  السجل  في  التقييد  تم 

 8 بتاريخ   135389 رقم  تحت  تمارة 

فبفاير 2022.

504 P

SOHBA
SARL

إختتام التصفية
الجمع  محضر  ملقتضيات  تبعا 

 SOHBA لشركة  اإلستثنائي  العام 

تم   2022 يناير   3 بتاريخ  املنعقد 

إختتام تصفية الشركة.

السيد  الشركة  مصفي  تبفئة 

حسن سليتة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

فبفاير   7 بتاريخ  عدد38301  تحت 

. 2022

505 P

NOURBECOTRAV
SARL AU

الزيادة  في رأسمال الشركة
قرر   2021 ديسمبف   18 بتاريخ 
إلى  االستماع  بعد  الوحيد  الشريك 
تقرير اإلدارة الذي تم قرائته والذي 
يشيف إلى أن رأس املال مدفوع بالكامل 

يقرر :
 3000000 زيادة رأس املال بمبلغ 
 7.000.000 مبلغ  من  ليفتفع  درهم 
من  درهم   10.000.000 إلى  درهم 
سهم  ديد   30.000 إنشاء  خالل 
منها  لكل  درهم   100 إسمية  بقيمة 
الجاري  الحساب  دمج  خالل  من 
لشركاء االئتمان املنتمين إلى الشريك 
معينة  لديون  املقابلة  الوحيد 
مبلغ  من  الدفع  ومستحقة  وسائلة 

.3000000
نتيجة العتماد القرار السابق يقرر 
املادتين  لتعديل  الوحيد  املساهم 
املال  )رأس  و7  )املساهمات(   6

املشتفك(.
تحديث النظام األسا�شي.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت عدد    2022 يناير   13 بتاريخ 

.121369
506 P

TAYSIR ALKHAYR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

السجل التجاري سال رقم 32647
الغيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
فاتح  بتاريخ  بسال  املؤرخ  العادي 

ديسمبف 2021 تم اآلتي :
 TAYSIR الشركة  تصفية 

.ALKHAYR
بنبمول  املحجوب  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
للتصفية  اإل تماعي  املقر  حدد 
 ،5 رقم   ،4 إقامة مروة   I سال عمارة 

سال الجديدة.
: لدى مكت1  تم اإليداع القانوني 
بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت    2022 فبفاير   2 يوم 

.38269
املسيف

507 P

STE OPTIC L’OPERA
ش.م.م

الرأسمال اإل تماعي : 100.000.00 
درهم

 II املقر اإل تماعي : إقامة الصفاء
عمارة 8 متجر 35 تابريكت سال

تعديل
الغيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
ديسمبف   10 بتارخ  املنعقد  العادي 
 OPTIC شركة  شركاء  قررا   2021
L’OPERA تحت العنوان التالي إقامة 
الصفاء II عمارة 8 متجر 35 تابريكت 

سال ما يلي :
الجمع  يقرر   : املسيفان  استقالة 
العام  استقالة املسيفان السيد طارق 

افراح والسيدة زين1 العيني.
تعيين مسيف  ديد : يقرر الجمع 
العيني  زين1  السيدة  تعيين  العام 

كمسيفة للشركة.
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حس1 الفصل 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بسال  اإلبتدائية   باملحكمة 
 7 فبفاير 2022  تحت الرقم 38284.
508 P

سيكوسان خدمات
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك واحد
املقر اإل تماعي : 17 زنقة املوحدين 

رقم 2 حسان الرباط
الغيف  العام  الجمع  ملداوات  تبعا 
 2022 يناير   14 العادي املنعقد يوم 
شركة  خدمات  سيكوسان  لشركة 
واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 
برأسمال 100000 درهم تم اإلتفاق 

على :
السيدة  املسيفة  استقالة  قبول 
السيد  وتعيين  االسماعلي  تورية 
خالد زلزولي مسيفا للشركة ملدة غيف 
الصالحيات  كل  إعطاء  محدودة مع 

للقيام بمهمته.
سيكون  الشركة  عن   : التوقيع 

بتوقيع املسيف السيد خالد زلزولي.
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القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم 

10 فبفاير 2022 تحت رقم 122038.
عن النسخة والنص

509 P

BSF BETON  SERVICES
   تكوين شركة ذات مسئولية 

محدودة

بتاريخ  تبعا لعقد عرف بالرباط   

شركة  تم إنشاء      2022 يناير   10

ذات   ، املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية 

 bsf الشركة أخذت اسم  اإلسم: 

. beton services

األهداف:

  -كل األعمال الخاصة بالبناء.

املالية،   التجارية،  العمليات  كل 

املرتبطة   ، والصناعية  والعقارية 

بأهداف  مباشرة  غيف  أو  مباشرة 

الشركة.
املقر اال تماعي: حدد ب 54 زنقة 

تانسيفت رقم 1  اكدال الرباط .

في  حددت  الشركة  مدة  املدة: 

من تاريخ التسجيل  سنة ابتداء   99

بالسجل التجاري .

 100.000 في  حدد  الرأسمال: 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

ا تماعية كلها محررة نقدا من طرف 

الشركاء كما يلي:

 70000 بلحاج   كمال  السيد  

درهم.

 30000 صابح   ربيعة  السيدة 

درهم.

بلحاج   كمال  السيد  الشركاء: 

مقيم  برقم 38  تجزئة ام هاني  تمارة. 

السيدة ربيعة صابح مقيمة  برقم 38  

تجزئة ام هاني  تمارة . 

السنة   : اال تماعية  السنة 

اال تماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى 

غاية 31 ديسمبف من كل سنة.

التسييف: الشركة مسيفة من طرف 

السيد كمال بلحاج  مقيم  برقم 38  

تجزئة ام هاني  تمارة.

باملائة   5 خصم  بعد   : األرباح 

يوزع الباقي  القانوني،   لالحتياط 

الجمعية  قرارات  حس1  يؤ ل    أو 

العامة العادية. 

قد تم اإليداع   : اإليداع القانوني 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط   يوم 27 يناير 2022   تحت 

رقم 121695 .   
عن النسخة والنص 

510 P

شركة إطعام

شركة ذات املسؤولية املحدودة

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 

إطعام  شركة  لشركاء  اإلستثنائي 

املحدوة  املسؤولية  ذات  شركة 

املنعقدة بتاريخ 24 يناير 2022 تقرر 

ما يلي :

التصفية واإلغالق النهائي لشركة 

إطعام.

املصادقة على تقرير املصفي وعلى 

حصيلة التصفية.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

الضبط  باملحكمة اإلبتدائية بسال في 

7 فبفاير 2022   تحت رقم 38285 .   

س.ت : 29527.
بمثابة مقتطف وبيان

511 P

األستاذ فيصل تر اني

موثق

 STE AIGUISASOUF PRO

IMMO

تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  تر اني،  فيصل  األستاذ 

ديسمبف   27 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

ذات  شركة  تأسيس  تم   ،2021

مسؤولية محدودة مميزاتها التالية :

 AIGUISASOUF PRO  : التسمية
.IMMO

ذات  ش.م.م   : القانونية  الصفة 
S.A.R.L

الهدف اال تماعي :
 االنعاش العقاري .

في   حدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 الى  مقسم  100.000درهم 
للواحدة  درهم   100 حصة من فئة 
اسم  في  بالكامل  ومحررة  مكتبة 

الشركاء.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي : 10 زنقة الحرية، 

الطابق 3، شقة 5، الدارالبيضاء.
بـنعـكـيـدة،  رضا  السيد   : املسيف 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
شارع الشفشاوني   ،BJ238686 عدد 

تجزئة الوردة رقم 16 عين السبع.
  : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.532029
األستاذ فيصل تر اني

موثق

512 P

 ECOLE MISE A NIVEAU
 D’INFORMATIQUE ET

GESTION PRIVEE
تصفية شركة

بمقت�شى محضر الجمع العام الغيف 
العادي في سال املداع بتاريخ 17 يناير 
 ECOLE MISE شركة  لشركاء   2022
 A NIVEAU D’INFORMATIQUE
وهي شركة   ET GESTION PRIVEE
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم   100.000.00 رأسمالها  وحيد 
 212 برقم  الكائن  اإل تماعي  مقرها 
سيكتور 11 الطابق األول حي السالم 
 إضافي سال تم اإلقرار باإل ماع على

 ما يلي :
تصفية نهائية للشركة.

: لدى  كتابة  تم اإليداع القانوني 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط  
تحت     2022 يناير   17 بسال بتاريخ 

رقم 38146 .   
513 P

 MAROUM DE
 CONSTRUCTION ET

NEGOCE
بعد عقد الجمع العام غيف العادي 
 2022 يناير   4 بتاريخ   للشركة 
ب2  بلوك  التالي  باملقر  املو ودة 
تجزئة  األول  الطابق  رقم31  الشقة 

دالل بنسودة فاس. 
بيع الحصص اال تماعية : 

إبراهيم  املرحوم  السيد 
ا تماعية  حصة   2500 يبيع 
 MAROUM DE بشركة  يمتلكها 
 CONSTRUCTION ET NEGOCE

لفائدة السيد املرحوم الياس.
مسيف  وتعيين  مسيف  استقالة 

 ديد.
إبراهيم املرحوم  استقالة السيد 
السيد  وتعيين  مسيف  منص1  عن 

املرحوم الياس كمسيف  ديد.
تغييف  تم  القانوني:  الشكل  تغييف 
شركة  من  لشركة  القانوني  الشكل 
بشريك  املحددة  املسؤولية  ذات 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

املحددة .
تم إيداع امللف باملحكمة التجارية 
التجاري    السجل  رقم   تحت  بفاس 

43879  بتاريخ 8 فبفاير 2022.         
رقم اإليداع  648.

514 P

KCTC

SARL 

مكت1 استشارات ومحاسبة

شارع الحوز، رقم 4 الطائرات، الرباط

الثابت 0537.74.63.33

املحمول 0666.48.58.85

 AL BAWARDY
 COSMETIQUES

SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،2022 يناير   21
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات الخصائص التالية:
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 AL BAWARDY  : التسمية 

 . COSMETIQUES SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقر الشركة: عمارة 3 رقم 3 إقامة 

الزهور هرهورة تمارة .

الهدف اال تماعي :  علت الشركة 

هدفا لها داخل املغرب وخار ه إما 

لحسابها أو حساب الغيف أو باالشتفاك:

-استيفاد وتسويق توزيع املنتجات 

مستحضرات  خاصة  الصحية 

النظافة  ومنتجات  التجميل 

الحيوية  واملبيدات  الشخصية 

واملكمالت الغذائية.
رأسمال الشركة: 100.000 درهم 

مكون من 1000 حصة من فئة 100 

مقسمة  الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي:

فهمي  بهجت  محمد  االسيد 

بواردي 1000 حصة. 

املدة: 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

املسيف: السيد محمد بهجت فهمي 

بواردي.

: تبتدئ من 1 يناير  السنة املالية 

الى 31  ديسمبف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة يوم 10فبفاير2022 

تحت رقم 135423.

515 P

JANALOGE
 نالوج

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم 

مقرها اإل تماعي : الدارالبيضاء حي 

امال 1 عمارة ب رقم 92 شقة رقم 8 

تيط مليل

السجل التجاري رقم 449897

العام  الجمع  محضر  بمو 1 

بالدارالبيضاء  املنعقد  اإلستثنائي 

بتاريخ 3 ديسمبف 2021 للشركة تقرر 

ما يلي :

زيان،  الزهرة  السيدة  تعيين 

البفكة  حي  بالدارالبيضاء  الساكنة 

الجنسية  مغربية   89 رقم   13 زنقة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

كمسيفة  ديدة إلى   B714827 عدد 

 ان1 السيد املصطفى صبيف ملدة غيف 

محدودة.

النظام  من   43 الفصل  تغييف 

األسا�شي للشركة.

تحيين النظام األسا�شي للشركة.

لدى    : القانوني  اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 

تحت عدد     2022 يناير   18 بتاريخ 

.808792
لإليداع والنشر

516 P

PLEXI-LED

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها :  100.000.00   درهم

املقر اال تماعي:  63، زنقة 3 

التقسيم املسارة، عين الشق، 

الدارالبيضاء

املساهمين،  ملداوالت  طبقا 

املجتمعين بالجمع العام الغيف العادي 

قد تقرر  ،2021 ديسمبف   31  بتاريخ 

 ما يلي :

فسخ  حسابات  على  املصادقة 

الشركة إلى حدود 31 ديسمبف 2021، 

وعدم املتابعة التامة ملأمور التصفية.

املصادقة على القرارات الخاصة 

املنفذة من طرف  العمليات  و ميع 

مأمور التصفية.

فسخ قطعيا الشركة مسبقا.

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 

املحكمة  ملحقة  لدى  الضبط 

بتاريخ بالدارالبيضاء،   التجارية 

 10 فبفاير 2022 تحت رقم 812396. 
قصد النشر

517 P

MOUNIRANA
SARL A.U

شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها التجاري : 100.000.00 

درهم

املقر اإل تماعي : تجزئة 24 هكتار 
سكتور 5رقم 128 تمارة

السجل التجاري بالرباط تحت رقم 

108133

بمقت�شى محضر للشريك الوحيد 

شركة  ذات   MOUNIRANA لشركة

املسؤولية املحدودة لشريك، املنعقد 

بتاريخ 30 نوفمبف 2021 تقرر ما يلي :

النهائي  الحساب  على  املصادقة 

للتصفية.

املصفي  إلى  اإلبراء  وصل  منح 

السيد عبد السالم الشعيبي.

بصفة  وإغالقها  الشركة  تصفية 

نهائية.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى   الوثائق 

بالرباط بتاريخ 10 فبفاير2022 تحت 

رق 122055.

518 P

 STE COMPTOIR

 TECHNIQUE DES

INTRANTS AGRICOLES
SARL AU

التأسيس
العرفي  العقد  شروط  حس1 

تأسيس  تم  أكتوبر2021   29 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 

وذلك  واحد  لشريك  املسؤولية 

حس1 املميزات التالية :

 STE COMPTOIR  : التسمية 

 TECHNIQUE DES INTRANTS

.AGRICOLES SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية للشريك الوحيد.

املقر اإل تماعي : حي البساتين رقم 

44 عين تاو طات.

الغرض والغاية :
بائع املواد الفالحية.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجاري.

رأس املال الخاص : 100.000.00 
حصة  على1000  مقسمة  درهم 
لكل  درهم   100 فئة  من  إ تماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :
السيد موحى ايت احماد الحامل 
عدد  الوطنية  لتعريف  لبطاقة 

VA85873 1000 حصة.
من  ابتداء   : اإل تماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبف من كل سنة.
املديرية : السيد موحى ايت احماد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

عدد VA85873 ملدة غيف محدودة.
باملحكمة  تم    : القانوني  اإليداع 
يناير   26 بتاريخ  االبتدائية بمكناس 
التجاري  السجل  رقم  تحت   2022

.55231
519 P

 PET  HEALTH CARE
MOROCCO

S.A.R.L
بيت هيلت كار موروكو

س.غ عين تيزغة دوار بني ا�شي 
سكنية تويرزة محافظة بنسليمان
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2022 يناير   10 بتاريخ  باملحمدية 
لشركة  األسا�شي  القانون  إنشاء  تم 
محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي:
التسمية : بيت هيلت كار موروكو.

االستيفاد  مع  وسيط  أو  تا ر 
والتصدير.

وتسويق  ميع  وتوزيع  تصنيع 
أنواع األعالف الحيوانية واملضافات 

الغذائية.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأسمال 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100000

حصة من فئة 100 درهم للحصة.
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للسيد حسام الدين ايالرزك 600 
حصة

 400 ايالرزك  سلمى  للسيدة 
حصة.

تم تعيين السيد   : إدارة الشركة 
حسام الدين ايالرزك كمسيف وحيد 

للشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  
   2022 فبفاير  فاتح  يوم  بنسليمان 

تحت رقم 49 .   
520 P

FIDUSIAIRE CHIHAB

SIEGE : N°28 RUE 10 V.N  SIDI KACEM

STE AVOCASA
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قاسم  بسيدي  التسجيل  بمصلحة 
 202100069333034 رقم  تحت 
تم تاسيس   ،2021 نونبف   24 بتاريخ 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالتالي : 
.AVOCASA : التسمية التجارية

 LOT  : اال تماعي  مقرها 
 ELHMRAOUI AV OUEZZANE

.N°6 M.BELKSIRI
 GESTION  : الرئي�شي  الهدف 

.D’EXPLOITATION AGRICOLE
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم  الى 1000 حصة من فئة 100 

للحصة موزعة بين الشركاء كالتالي :
 250 السيد حجاج صالح الدين 

حصة.
السيد احمد الخولخ  250 حصة.

 250 البهالوي  املصطفى  السيد 
حصة.

السيد محمد الشافي 250 حصة.
صالح  حجاج  السيد   : التسييف 

الدين والسيد الشافي محمد.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بمشرع 
 ،2022 فبفاير  فاتح  يوم  بلقصيفي 
تحت رقم 10، السجل التجاري رقم 

.781
521 P

FIDUSIAIRE CHIHAB

SIEGE : N°28 RUE 10 V.N  SIDI KACEM

STE GENE CULTURE
تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قاسم  بسيدي  التسجيل  بمصلحة 
 202200005913034 رقم  تحت 
تاسيس  تم   ،2022 فبفاير   2 بتاريخ 
محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة فردية، خصائصها كالتالي : 
 GENE  : التجارية  التسمية 

.CULTURE
  DOMICILE   : مقرها اال تماعي 
 IMM 148 APPT N°2 ETAGE 1 AV

.MED V SIDI KACEM
 GESTION  : الرئي�شي  الهدف 

.D’EXPLOITATION AGRICOLE
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.
راسمال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم  الى 1000 حصة من فئة 100 
الوحيد  املالك  لفائدة  للحصة، 

للشركة السيد ايوب مقروط.
التسييف : السيد ايوب مقروط.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية  بسيدي 
تحت رقم  فبفاير 2022،   8 قاسم في 

32، السجل التجاري رقم 29071.
522 P

STE FTDF
  شركة ذات املسؤولية املحدودة  

مقرها اال تماعي: الرباط حي الرياض 
عمارة  د، 10 زنقة القصوان قطاع 9 

محل 15 سكن زهرة الرياض.
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134061
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  03 فبفاير 2022، تم اتخاذ 

القرارات التالية:
ما  على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
والد   « من  الشركة  مقر  نقل  يلي: 
 1 قطاع   ملوية  سهل  زنقة  مطاع 
الى  تمارة   االول  الطابق   611 رقم 
الرباط حي الرياض عمارة  د، 10 زنقة 
سكن   15 محل   9 قطاع  القصوان 

زهرة الرياض«.

قرار رقم 2: الذي ينص على ما يلي:
تعديل النظام االسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام االسا�شي التالية:

ما  على  ينص  الذي  رقم4:  بند 
 « الشركة  مقر  عنوان  تحديد  يلي: 
الرباط حي الرياض عمارة  د، 10 زنقة 
سكن   15 محل   9 قطاع  القصوان 

زهرة الرياض«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   10 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2022 تحت رقم 0318.
523 P

 GAMMA RAD-TECH
SARL

  شركة ذات املسؤولية املحدودة  
مقرها اال تماعي:  أمل 5 شمال 839 

حي املسيفة يعقوب املنصور الرباط
السجل التجاري  رقم :  67009

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 د نبف 2021، تم اتخاذ 

القرارات التالیة:
قرار رقم 1 :الذي ينص على مايلي:
بمبلغ  املال  رأس  زيادة 
لیصبح  درھم    500.000.00
إلى  درھم   500.000.00 من 

1.000.000.00 درھم.
قرار رقم 2 :الذي ينص على مايلي: 

تعديل النظام االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضیات 

النظام األسا�شي التالیة:
بند رقم 6 :الذي ينص على مايلي: 
باملبالغ  الشركاء  من  كل  يساھم 

النقدية التالیة للشركة:
 : الرحمان  عبد  العمراني  السید 

500.000.00 درھم نقدا.
 : علي  العمراني  السید 

500.000.00  درھم نقدا.
بند رقم 7 : الذي ينص على مايلي:

 1.000.000 الشركة  راسمال 
حصة   10.000 الى  مقسم  درھم 
الواحدة  للحصة  درھم   100 بقیمة 

موزعة كالتالي:
 : الرحمان  عبد  العمراني   السید 

 5000 حصة.

 5000  : علي  العمراني  السید 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   10 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2022 تحت رقم 0966.
524 P

 STE TOURISTICA
CONCEPTE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
أغسطس   6 في  املنعقد  االستثنائي 
 TOURISTICA لشركة   ،2021

. CONCEPTE SARL AU
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

105415 بمراكش.
تقرر ما يلي :

نقل املقر اال تماعي للشركة من 
رقم  البستان  تجزئة   2 رقم  شقة 
الفردوس  شارع موالي عبد هللا   80

مراكش.
الى والد حسون واد لحجر دوار والد 

مرزوك مراكش.
تحيين القانون االسا�شي للشركة.

لدى  القانوني  االيداع  تم  وقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كات1 
تحت   ،2022 يناير   20 في  بمراكش 

رقم 131963.
525 P

 STE GARDIENNAGE
 EXEMLPLAIRE DU SUD

SARL AU
تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
بتمارة  مؤرخ  محضر   بمقت�شى 
وضع  تم   ،2022 يناير   17 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
الهدف : حراسة املباني العامة أو 

الخاصة.
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املقر : شقة رقم 1 اقامة 180 عين 
اترا�شي صخيفات تمارة.

: حدد راسمال بما قدره  راسمال 
100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 
عادل املتقي ملدة غيف محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بتمارة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل   ،2022 فبفاير  فاتح  بتاريخ 
رقم  تحت   ،13528 رقم  التجاري 

.7333
526 P

مونديال كونطا 

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها : 8 زنقة ضاية افراح شقة رقم 2 أكدال 

الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88

الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE CO&MORE
 SARL
تعديل

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
لشركة   ،2021 نونبف   11 املؤرخ يوم 
 CO&MORE ذات مسؤولية محدودة

SARL، تم االتفاق على ما يلي :
القانونية  التعديالت  اعتماد 

املتعلقة بقانون التجارة رقم 95-15.
تغييف الهدف االسا�شي للشركة.

تمديد الهدف االسا�شي للشركة.
تعديل القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2022 فبفاير   8 يوم 

.121957
527 P

مونديال كونطا 

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها : 8 زنقة ضاية افراح شقة رقم 2 أكدال 

الرباط

الهاتف : 05.37.68.27.87/88

الفاكس : 05.37.68.27.89

 STE ZERONEPROD
 SARL
تعديل

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
 ،2021 نونبف   11 يوم  املؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
ZERONEPROD SARL، تم االتفاق 

على ما يلي :

تحويل املقر اال تماعي الى 2 زنقة 

الرمان، 082 د متجر 1، حي الرياض 

الرباط.

تمديد الهدف االسا�شي للشركة.

تغييف الهدف االسا�شي للشركة.

مسيف  تعيين  بمسيف،  احتفاظ 

االمضاءات  وتفويض   ديد 

خرماش  منى  السيدة   : اال تماعية 

للشركة  كمسيفة  بمهامها  تحتفظ 

وذلك لفتفة غيف محدودة وتعيين مسيف 

 ديد السيد محمد االغضف غوتي 

وذلك لفتفة غيف محدودة، االمضاءات 

منفصل  بشكل  وكال  اال تماعية 

والسيد محمد  لسيدة منى خرماش 

االغضف غوتي.

تعديل القانون االسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2022 فبفاير   8 يوم 

.121947

528 P

ديوان االستاذة امال مساندة موثقة 

بالدارالبيضاء
مقر : 80 شارع عمر الريفي الطابق االول

 STE OZMOSIS HEALTH &

DAY SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�شى 

موثقة  مساندة  امال  االستاذة 

يناير   27 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

قام السيد محمد بنمسعود   ،2022

 %  50 بتفويت  ميع الحصص أي 

التي يمتلكها بالشركة ذات املسوؤلية 

 OZMOSIS HEALTH & املحدودة 

DAY SPA لفائدة السيد عادل او علي 

درهم   2.000.000 راسمالها  والتي 

بالدارالبيضاء،  اال تماعي  ومقرها 

زنقة  املعاريف   ،18 اوشتار  اقامة 

تاج  الجياللي  وابن  العبدي  املنصور 

الدين.

بمقت�شى نفس العقد تم ما يلي :

استقالة السيد محمد بنمسعود 

من مهامه كمسيف مشتفك للشركة.

تأكيد السيد عادل أوعكي بمهامه 

غيف  ملدة  للشركة  وحيد  كمسيف 

محدودة.

ذات  شركة  الى  الشركة  تحويل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�شى 

موثقة  مساندة  أمال  االستاذة 

بالدارالبيضاء بتاريخ 27 يناير 2022، 

تم تحيين النظام االسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى   الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 4 فبفاير 2022، 

تحت رقم 811435.
االيداع والنشر

االستاذة امال مساندة 

529 P

 ASSISTANCE AUDIT ET

CONSEIL DES STRUCTURES

AUDICIS
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها اال تماعي : 158 شارع انفا 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 57991

رفع راسمال الشركة
تبعا ملداوالت الجمع العام الغيف 

يناير   27 بتاريخ  املنعقد  العادي 

2022، تم تقرير ما يلي :

رفع راسمال الشركة من 500.000 

بمبلغ  درهم   2.000.000 الى  درهم 

قدره 1.500.000 درهم وذلك بادماج 

االحتياطات.
القانون  من  و7   6 املادة  تعديل 

االسا�شي للشركة.

تحيين القانون االسا�شي للشركة.

اعطاء الصالحيات.

تم االيداع القانوني بكتابة ضبط 

 املحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ

 3 فبفاير 2022، تحت رقم 811272.
االيداع والنشر

املسيف

530 P

 STE NT SERVICE
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تاسيس  تم  باملحمدية 

باملواصفات التالية :
 STE NT SERVICE  : التسمية 

.SARL AU
: حي االمل 1 رقم  املقر اال تماعي 

37 عين حرودة املحمدية.
الهدف اال تماعي : مقاول املراقبة 

والحماية من السرقة.
املراقبة والحراسة والنظافة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الراسمال : 100.000 درهم.

 TOUAF السيد    : الحصص 
HICHAM ... 1000 حصة.

 TOUAF تعيين السيد   : التسييف 
غيف  ملدة  للشركة  مسيفا   HICHAM
التعريف  للبطاقة  الحامل  محدودة 

.GB59439 الوطنية رقم
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبف.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   22 التجارية باملحمدية بتاريخ 
2019، تحت رقم 195175 والسجل 

التجاري رقم 23027.
531 P

STE SALAM FER
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تاسيس  تم  باملحمدية 

باملواصفات التالية :
 STE SALAM FER  : التسمية 

.SARL AU
: حي االمل 1 رقم  املقر اال تماعي 

37 عين حرودة املحمدية.
الهدف اال تماعي : تسويق وتوزيع 

الحديد ومنتجاته. وتجارة.
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ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الراسمال : 100.000 درهم.

 TOUAF السيد    : الحصص 

HICHAM ... 1000 حصة.

 TOUAF تعيين السيد   : التسييف 

غيف  ملدة  للشركة  مسيفا   HICHAM

التعريف  للبطاقة  الحامل  محدودة 

.GB59439 الوطنية رقم

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبف.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   2 بتاريخ  باملحمدية  التجارية 

والسجل   0303 رقم  تحت   ،2019

التجاري رقم 22893

532 P

ULTRA ASCENSEURS
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالدار البيضاء بتاريخ 24 يناير 2022 

تم تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE ULTRA ASCENSEURS

SARL AU

 11 شارع   75  : اال تماعي  املقر 

 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدار البيضاء.

أعمال   : اال تماعي  الهدف 

الكهربائية املصاعد  وإصالح   صيانة 

والقيام   )LES ASCENSEURS(

بجميع معامالت البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسمال : 100.000 درهم.

عبد  شكان  السيد   : الحصص 

الرزاق 1000 حصة.

تم تعيين السيد شكان   : التسييف 

عبد الرزاق الحامل للبطاقة الوطنية 
رقم BE810934 مسيفا للشركة ملدة 

غيف محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبف.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجائية  باملحكمة  القانوني 

 2022 فبفاير   7 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 811630 والسجل التجاري 

رقم 531287.

533 P

STE SALIRED PRO
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالدار البيضاء بتاريخ 20 يناير 2022 

تم تأسيس شركة باملواصفات التالية :

STE SALIRED PRO SARL AU

 11 شارع   75  : اال تماعي  املقر 

 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدار البيضاء.

اإلنعاش   : اال تماعي  الهدف 

معامالت  بجميع  والقيام  العقاري 

البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسمال : 100.000 درهم.

الحصص : السيدة سليمة املهيلي 

1000 حصة.

التسييف : تم تعيين سليمة املهيلي  

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

مسيفة للشركة ملدة غيف   H433953

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبف.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  باملحكمة  القانوني 

 2022 فبفاير   7 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 811390 والسجل التجاري 

رقم 531373.

534 P

STE ZAKANI LOTISSEMENT
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالدار البيضاء بتاريخ 20 يناير 2022 
تم تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 STE ZAKANI LOTISSEMENT
SARL AU

 11 شارع   75  : اال تماعي  املقر 
 169 الشقة  األول  الطابق  يناير 

الدار البيضاء.
بيع  ميع   : اال تماعي  الهدف 

أنواع األرا�شي املجهزة.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسمال : 100.000 درهم.

الزكاني  خالد  السيد   : الحصص 
1000 حصة.

تم تعيين السيد خالد   : التسييف 
الزكاني الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
مسيفا للشركة ملدة غيف   WA63682

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبف.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للدار التجارية  باملحكمة   القانوني 
7 فبفاير 2022 تحت  البيضاء بتاريخ 
رقم 811629 والسجل التجاري رقم 

.531285
535 P

 GLOBAL INVEST
CONSTRUCTION

SARL
تعديل شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
يناير   10 بتاريخ  بالدار البيضاء 
تعديالت  عن  اإلعالن  تم   2022
 GLOBAL INVEST بشركة  متعلقة 
 ،CONSTRUCTION SARL
مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 
اإل تماعي : 13 زنقة أحمد املجاطي 
 8 رقم  األول  الطابق  اآلل1  إقامة 

الدار البيضاء :

االسهم : تم بيع مجموع حصص 
السيد فوزاير هشام الحامل للبطاقة 
الوطنية رقم BL5537 لفائدة السيد 
للبطاقة  الحامل  صهي1  السلماني 

.BE810583  الوطنية رقم
تحيين النظام األسا�شي.

الشركة  أصبحت   : التسييف 
السلماني  السيد  طرف  من  مسيفة 
صهي1 الحامل للبطاقة الوطنية رقم 
بعد  محددة  غيف  ملدة   BE810583
استقالة السيد فوزاير هشام الحامل 

.BL5537 للبطاقة الوطنية رقم
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 811689 تحت رقم   2022 7 فبفاير 

تعديل رقم 4759.
536 P

LAMENA TRANSFERT
SARL AU

إنشاء الفروع
بتاريخ املسيف  قرار   مو 1 
املساهم  قرر   ،2021 سبتمبف   23
 LAMENA شركة  في  الوحيد 

TRANSFERT SARL AU
 )2.000.000( مليوني  برأسمال 
في  الرئي�شي  ومقرها  درهم 
 ،80 تجزئة  القطعة  الدار البيضاء، 
قرر  الرحمان،  عبد  سيدي  شارع 

السيد حمزة لحلو.
مقرها  يكون  فروع  انشاء   - أوال 

ثابتا في :
أهل الغالم، العالية، املحل 14، 
البيضاء،  الدار   GH1  ،SP2 عمارة 
 ،2 األزهر  األلفة،  رياض   ،GH13

عمارة 85.
للنشاط  مطابقا  نشاطها  ويكون 
الذي تقوم به الشركة وسيكون  زءا 

من غرض الشركة.
تعيين مديرا لفروع السيد حمزة 

لحلو.
القانوني  اإليداع  تم   - ثانيا 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   ،2022 فبفاير   2 بتاريخ 

.811160
537 P
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STORYSTORE
SARL

العام  الجمع  قرار  بمو 1 
االستثنائي بتاريخ 3 ديمسبف 2019 في 
الشركة ذات  شركاء  الدار البيضاء، 
 STORYSTORE املسؤولية املحدودة
SARL برأسمال قدره 100.000 درهم 
ومقرها اال تماعي في الدار البيضاء، 

 RESIDENCE JARDIN DU
 PHARE, RUE MONTE CARLO
 ANGLE BOULVARD TANTAN
قررت على و ه الخصوص نقل املقر 
اال تماعي للشركة على العنوان التالي : 
 80 RUE OUDAYAS ETG RD
LA VILLETTE - CASABLANCA
ذات  لشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 
بالحصص  التبفع  عقد  من  االنتهاء 
 اململوكة سابقا للسيد عبد هللا عمور

)50 حصة(، لصالح السيد مصطفى 
عمور )50 حصة(.

من النظام   5 و   3 تعديل املادتين 
األسا�شي وفقا لذلك. 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكمة  القانوني 
بالدار البيضاء بتاريخ 3 فبفاير 2022 
تجاري  سجل   ،811322 رقم  تحت 

رقم 271701.
538 P

 SOCIETE MAROCAINE DE
 COMMERCIALISATION

DES VIANDES
SOMACOVI
RC : 35829

 ROUTE OULED ABBOU,
 COMMUNE DE OULED

 SALEH, KAIDATNOUACEUR,
CASABLANCA, MAROC

الوحيد  الشريك  قرار  بمو 1 
تقرر   ،2021 ديسمبف   28 بتاريخ 
الجديد  األسا�شي  النظام  اعتماد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدر   التجارية 

10 فبفاير 2022 برقم 812309.
539 P

AKDITAL IMMO
RC : 471579

 GREEN OFFICE 19 ET 20, BEAU
 SÉJOUR, ANGELE ROUTE D'AL
 JADIDA ET BD ABDERRAHIM

 BOUABID, 2ÉME ÉTAGE,
CASABLANCA, MAROC

العام  الجمع  محضر  على  بناء 
 ،2021 ديسمبف   20 بتاريخ  املوحد 
اإلدارة  مجلس  ا تماع  ومحضر 

بتاريخ 6 يناير 2022، تقرر ما يلي :
طريق  عن  املال  رأس  زيادة 
املساهمة النقدية عن طريق تعويض 
درهم   64.000.000 بمبلغ  ديون 
قرها  إصدار  عالوة  إلى  باإلضافة 
رأس  ليفتفع  درهم   15.000.000
إلى  درهم   16.000.000 من  املال 

80.000.000 درهم ؛
املعدل  األسا�شي  النظام  اعتماد 

للشركة ؛
وظيفة  بين  الفصل  خيار  تأكيد 
العام  املدير  اإلدارة  مجلس  رئيس 

للشركة ؛
تعيين السيد نوفل بنديفة رئيسا 
الجليل  والسيد عبد  اإلدارة  ملجلس 
من اعتبارا  تنفيذيا  رئيسا   لحسيني 

6 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدر   التجارية 

10 فبفاير 2022 برقم 812312.
لإلعالم والنشر

540 P

»SUD PARTICIPATIONS« 
توسيع السلطات النظامية للرئيس 

املدير العام
التعديل التالزمي للفصل 15 من 

النظام األسا�شي
غيف  العامة  الجمعية  إن   –  I
نونبف   15 في  املنعقدة  العادية 
لتسمية الحاملة  للشركة   2021

»SUD PARTICIPATIONS S.A«، شركة 
مساهمة رسمالها 11.954.300 درهم، 
لدى تيكيوين  طريق  مقرها   الكائن 

 »Fantasia Dcheira El Jihadia«
 ،)1643 إنزكان  التجاري.  )السجل 

قد :
قررت توسيع السلطات النظامية 

للرئيس املدير العام ؛
عشر  الخامس  الفصل  وعدلت 

من النظام األسا�شي نتيجة لذلك.
تـم القيـام باإليداع القانوني   –  II
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
فبفاير   4 بتاريخ  إلنزكان،  االبتدائية 

2022 تحت رقم 228.
مجلس اإلدارة

541 P

  OFFSET POLYPLAST
مستخلص من امللحق رقم 2

لعقد تسييف حر ألصل تجاري - 
التدبيف بتاريخ 27 د نبف 2016 

تسييف  بعقد   2 رقم  امللحق   /1
بتاريخ التجاري  لألصل  التدبيف   حر- 

27 ديسمبف 2016.
 OFFSET« شركة  أعطــت   /2

 » POLYPLAST
رسمالها  مساهمة  شركة 

12.000.000 درهم
البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 

)عين السبع(، 
شارع الشفشاوني، ممر الصبار

البيضاء  الدار  التجاري.  السجل 
رقم 58.051

يمثلها رئيسها املدير العام السيد 
مامون املراك�شي. 

3/ على سبيل التسييف الحر  
 » OP BOX« شركة

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
رسمالها 5.000.000 درهم

البيضاء  بالدار  مقرها  الكائن 
)عين السبع(، 

شارع الشفشاوني، ممر الصبار
البيضاء  الدار  التجاري.  السجل 

رقم 340.063
مامون  السيد  مدبرها  يمثلها 

املراك�شي.

4/ عقد تسييف حر- التدبيف لألصل 

التجاري بتاريخ 27 د نبف 2016 قد 

سنوات   )05( إبرامه ملدة خمس  تم 

يناير  فاتح  من  أي  ومتتالية،  كاملة 

وقد   ،2021 ديسمبف   31 إلى   2017

اتفق الطرفان على ما يلي :

التدبيف  الحر-  التسييف  تجديد 

الكائن  للتحقين  التجاري  لألصل 

شارع  )عين السبع(   بالدار البيضاء 

من  ممر الصبار ابتداء  الشفشاوني، 

فاتح يناير 2022؛

التسييف  نهاية  وضع   )ii(
التجاري  لألصل  التدبيف  الحر- 

من  والذي   » Thermoformage«

من  استعادته  تمت  قد  ذلك   راء 

طرف الشركة املسيفة.

5/  تظل املشتفطات األخرى للعقد 

 2 حيث أن امللحق رقم  دون تغييف، 

الذي يتمثل غرضه الوحيد في عدم 

التدبيف لألصل  تجديد التسييف الحر- 

 » Thermoformage« التجاري 

التدبيف لألصل  وتجديد السييف الحر- 

واحدة  سنة  ملدة  التحقين  التجاري 

قابلة للتجديد ضمنيا.

542 P

شركة *هولبتون *
ش.م.م

تجزئة املدينة الجديدة بناية وسيم 

1 الدريوش

نشر إعالن عن تأسيس شركة
بتاريخ  موقع  عقد  بمحضر 

شركة  تأسست   18/01/2022

األوصاف  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

االسم الكامل : شركة * هولبتو * 

ش.م.م 

الخرسانة  تصنيع   : املهنة 

البناء  مواد  في  واالسمنت+تجارة 

بنصف  ملة ؛

البناء  ألعمال  اآلالت  +استيفاد 

املختلفة ؛

املدينة  تجزئة   : الرئي�شي  املقر 

الجديدة بناية وسيم 1 الدريوش ؛
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املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
رأسمال الشركة : 00. 000 2000 

سهم ب   20.000 درهم مقسم على 

قيمة100 درهم للسهم.

امناد  تجاني   : املساهمين 
10.000 سهم عاشور  )341891س( 

حموتي )261250س( 5.000 سهم.

)232964س(  حموتي  محمد 

5.000 سهم.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

تجاني امناد.

: تم اإليداع لدى سكرتيف  اإليداع 

بمحكمة  والتسجيل  الضبط  مكت1 

الدريوش بتاريخ 02/02/2022 تحت 
رقم 20.

543 P

WECHSEL CASH
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فاتح فبفاير 2022 تم تأسيس شركة 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

 WECHSEL CASH  : التسمية 

SARL شركة محدودة املسؤولية ذات 

الخصائص التالية :

الهدف : تحويل األموال ؛

والكهرباء  املاء  فواتيف  استخالص 

والهاتف واالنتفنيت ؛

الوساطة املالية.

فتح  تعاونية   : اال تماعي  املقر 

أركمان - كبدانة - الناظور.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

محدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 100.000( درهم  ألف  خمسون  في 

خمسمائة  إلى  قسمت  درهم( 

حصة ا تماعية من فئة   )10.000(

درهم للواحدة كلها مكتتبة   10 مائة 

ومحررة كما يلي :

السيد أحمد أكمسيوجي 10.000 

حصة ؛

املجموع 10.000 حصة.

السنة   : اال تماعية  السنة 
يناير  فاتح  في  تبتدئ  اال تماعية 

لتنتهي في 31 من ديسمبف.
الشركة  لتسييف  عين   : التسييف 

وملدة غيف محدودة :
السيد فؤاد اصغار.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائة بالناظور  
تحت  2022 فبفاير   10  بتاريخ 

رقم 240.
544 P

ديوان األستاذ حمزة بوقد
موثق

 185، شارع عبد املومن، الطابق الخامس،
الدار البيضاء

الهاتف : 0522203646/0522490907

FETROMO
ش.م.م

دات شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها اال تماعي : الدار البيضاء، 
13 زنقة احمد املجاطي، اقامة لي 
ال1 الطابق االول رقم 8 املعاريف

بتاريخ  موثق،  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة   ،2022 يناير   27
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد، تتميز بالخصائص التالية :
ش.م.م   FETROMO  : التسمية 

ذات شريك وحيد.
وبيع  إقتناء   : اال تماعي  الغرض 
العقارات، ارا�شي مبنية وغيف مبنية ؛

تشييد  ميع انواع املباني ؛
انواع  كراء،  ميع  شراء،  بيع، 

املباني ؛
واملواد  السلع  استيفاد  ميع 

املستعملة في مجال البناء ؛
بصفة عامة القيام بكل العمليات 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالنشاط التجاري للشركة.
البيضاء،  الدار   : املقر اال تماعي 
13 زنقة احمد املجاطي، اقامة لي ال1 

الطابق االول رقم 8 املعاريف.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم، مقسم إلى 
درهم   100 قيمة  من  حصة   1000

للواحدة للسيد محمد فتوح..

فتوح  محمد  السيد   : التسييف 
مسيف الشركة ملدة غيف محدودة.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية  باملحكمة  التجاري 
 2022 فبفاير   4 في  بالدار البيضاء 

تحت رقم 531169.
للنسخة واإلشارة

األستاذ حمزة بوقد

545 P

MASTERY شركة
76 زنقة مراكش الطابق الثاني شقة 

4 خريبكة
في املؤرخ  املحضر   بمقت�شى 
العام  للجمع   2021 نوفمبف   26
 MASTERY لشركة  االستثنائي 
ش.ذ.م.م رأسمالها 1.000.000 درهم 

صودق على :
من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 2.000.000 إلى  درهم   1.000.000
درهم وذلك بإحداث 10.000 حصة 

 ديدة قيمة كل واحدة 100 درهم.
بمكت1  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة 
تحت رقم 62  فبفاير 2022   9 بتاريخ 

س ت 4831.
546 P

 METAGRI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
18 يناير 2022 ومسجلة بالرشيدية، 
لشركة  األسا�شي  القانون  وضع  تم 
ذات املسؤولية املحدودة تتلخص في 

ما يلي :
METAGRI SARL : التسمية

اآلالت  بيع   : اال تماعي  الهدف 
الفالحية + بيع األسمدة الفالحية + 

األشغال الفالحية.
: مرآب زنقة 18  املقر اال تماعي 

نوفبف بود ني1.
 100.000  : الشركة  رأسمال 

درهم.

التسييف : السيد بن عبد هللا عبد 
العزيز والسيد مقدادي امين.

سجل التجاري رقم 15631 بتاريخ 
10 فبفاير 2022 باملحكمة االبتدائية 

بالرشيدية.
547 P

ROMASPORTS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إيداع  تم   ،2022 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودة شريك واحد وذات املميزات 

التالية :
 ROMASPORTS  : التسمية 

SARL AU
النشاط الرئي�شي للشركة : املالبس 

الجاهزة الرياضية )بالجملة( ؛
 ميع األنشطة الرياضية.

زنقة   5  : اال تماعي  املقر 
دكسمود الطابق 1 الشقة 2 بنجدية 

الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
اال تماعي محدد في 100.000 درهم 
ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :
 1000  : بوطال1  رشيد  السيد 

حصة ا تماعية.
املجموع : 1000 حصة ا تماعية.
السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبف.
التسييف : تم تعيين السيد رشيد 
غيف  لفتفة  فرديا  مدير  بوطال1 
واسعة  بسلطات  يتمتع  محدودة 

وبتوقيع وحيد.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري رقم 531367 لدى املحكمة 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 

7 فبفاير 2022 تحت رقم 811577.
548 P
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 SOCIETE VERDURE DEL

 SUR
SARL AU 

السجل التجاري 529443 

تأسيس
بإمضاء  عرفي  عقد  بمو 1 

بالدار   2022 يناير   7 بتاريخ  خاص 

ذات  شركة  تأسيس  تم  البيضاء 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

وفقا للخاصيات اآلتية :

 SOCIETE VERDURE : التسمية 

.DEL SUR  S.A.R.L AU

تم  درهم   100  000  : الرأسمال 

تقسيمه إلى 1000 حصة 

السيد محمد العلواني   - الشركاء 

1000 حصة 100 درهم لكل حصة. 

بزاوية  الكائن  اال تماعي  املقر 
وزنقة  الـله  عبد  موالي  األميف  زنقة 

النخلة الطابق الرابع الشقة 7 الدار 

البيضاء.

التسييف : تم إسناده للسيد محمد 

العلواني.

والتصدير،  االستيفاد   : الهدف 

البستنة،  اعمال  متنوعة،  اشغال 

البناء، التجارة ونقل البضائع. 

املدة : 99 سنة.

باملركز  تم  القانوني  اإليداع 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهوي 

يناير   24 بتاريخ  التجاري  بالسجل 

2022 تحت رقم 809549. 

549 P

KARISMA TECHNOLOGY
تأسيس شركة ذات املهام املحدودةو 

الشريك الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 1 

12/01/2022 يوم   بالبيضاء 

وضع  تم  املدينة  بنفس  ومسجل 

القوانين األساسية لشركة ذات املهام 

املحدودة والشريك الوحيد باملميزات 

التالية : 

التسمية : اخذت الشركة تسمية 

.KARISMA TECHNOLOGY : لها

املقر الرئي�شي :

الغرض : استيفاد و تصدير

الراسمال  حدد   : الرأسمال 

و  درهم   10.000 في  اال تماعي 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة و موزعة كالتالي : 

 Bernard  : للسيد  حصة   100

.André François HUDZIK

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

بالسجل  تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء 

التجاري.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

 Bernard André François  : السيد 

.HUDZIK

القانوني  االيداع  تم   : االيداع 

لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم 

07/02/2022 تحت رقم 811553.
التجاري  بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكمة التجارية بالبيضاء يوم 

07/02/2022 تحت رقم 531141.
للنشر و البيان.

550 P

ALOUANE RUGS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إيداع  تم   ،10/01/2022

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

وذات  الوحيد  املساهم  املحدودة 

املميزات التالية :

 ALOUANE RUGS  : التسمية 

.SARL AU

الهدف : الغرض من الشركة هو :

الشراء - البيع،

التداول ،

التحويل،

التوزيع،

صنع،

االستعانة بمصادر خار ية،

الحرف  وتصدير  ميع  استيفاد 

السجاد  وخاصة  املغربية  اليدوية 

املنسوج التقليدي.

املعامالت  أعم،  ميع  وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  التجارية 
بشكل  املرتبطة  واملالية،  والعقارية 
باألشياء  مباشر  غيف  أو  مباشر 
أن  يحتمل  التي  أو  أعاله،  املذكورة 
تعزز تحقيقها وتطويرها »وكذلك أي 
مشاركة مباشرة أو غيف مباشرة بأي 
شكل من األشكال سواء في الشركات 
مماثلة أهداف  لتحقيق  تسعى   التي 

أو ذات صلة.
باب  شارع   3  : اال تماعي  املقر 
الطابق األول  إقامة س،   ، املنصور 

مكت1 رقم 3، الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

اال تماعي محدد في 100.000 درهم
السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبف.
التسييف : تم تعيين السيد بنبفاهيم 

األندلو�شي حاتم مسيفا للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،08/02/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم537567.
ملخص قصد النشر

551 P

BASICS CONSULTING
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إيداع  تم   ،04/01/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة, ذات املميزات التالية :
 BASICS CONSULTING : التسمية

.SARL
الهدف : الغرض من الشركة هو :

التنقل  بشأن  املشورة  تقديم 
الدولي.

إدارة ملفات تنقل الوافدين.
االستشارات اإلدارية؛

االستشارات في التنظيم والتحول.
نظم  وتحويل  العمليات  رقمنة 

املعلومات.

االستشارات االستفاتيجية.

التدري1 وتنظيم بناء الفريق.

أي نشاط خدمات أعمال آخر.

وبصفة عامة، أي نشاط مكمل أو 

عر�شي لغرض الشركة.

باب  شارع   3  : اال تماعي  املقر 
األول  الطابق  س،  إقامة  املنصور، 

مكت1 رقم 3 - الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 

اال تماعي محدد في 100.000 درهم

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبف.

تم تعيين السيدبلفقيف   : التسييف 

سعد كريم مسيفا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،08/02/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 531595.
ملخص قصد النشر

552 P

STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

GHARRASS AL KHEIL
 ش.م .م

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  تم  بالبيضاء،   24-01-2022

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 

املسؤولية تتسم بالخصائص التالية :

 GHARRASS AL  : التسمية 

KHEIL ش.م .م.

وإكتفاء  شراء   : الهدف اال تماعي 

األرا�شى الفالحية و استغاللها. 
: 10 زنقة الحرية  املقر اال تماعي 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.

في  حدد   : اال تماعي  الرأسمال 

 1000 موزعة على  درهم،   100.000

حصة ا تماعية من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة على الشكل التالي :
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السيد الحاج ماموني : 125 حصة

السيد محمد ماموني : 125 حصة

 125  : لتيم  القادر  عبد  السيد 

حصة

 125  : السيد عبد الرحمان لتيم 

حصة

 167  : بوكابوس  أحمد  السيد 

حصة

 167  : بوكابوس  محمد  السيد 

حصة

 166  : بوكابوس  بوزيان   السيد 

حصة

املدة : 99 سنة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبف.

تسيف الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد الحاج ماموني و السيد أحمد 

بوكابوس .

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

أو  ماموني  الحاج  السيد  املسيفين 

السيد أحمد بوكابوس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 811640 رقم  تحت   07/02/2022

بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

07/02/2022  تحت رقم 531307.

553 P

STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

 ACENTO GENERAL

TRADING
ش.م .م )ش.و( 

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  تم  بالبيضاء،   27-01-2022

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانون 

ذات شريك وحيد تتسم  املسؤولية  

بالخصائص التالية :

 ACENTO GENERAL  : التسمية 

TRADING ش.م .م)ش.و(. 

االستيفاد   : اال تماعي  الهدف 

والتصدير. 

: حي الوالء شطر  املقر اال تماعي 
سيدي   2 مكت1   4 عمارة   1 فرع   5

مومن الدار البيضاء.
في   حدد   : اال تماعي  الرأسمال 
 1000 موزعة على  درهم،   100.000
حصة ا تماعية من فئة 100 درهم 

للحصة الواحدة على الشكل التالي :
 1000  : العمراني  بالل  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السنة اال تماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبف.

تسيف الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد  محمد زكي  اللي.

بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
املسيف السيد محمد زكي  اللي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 811639 رقم  تحت   07/02/2022
بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

07/02/2022 تحت رقم 531305.
554 P

FINANKRI
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إيداع  تم   ،12/01/2022
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
التالية املميزات  ذات  و   املحدودة 

 RE N° :202200024821360
نسخة مؤرشفة رقم 2380 :

 FINANKRI SARL : التسمية
الهدف : تحويل األموال والوساطة 

املالية.
شارع  39  :  املقراال تماعي 
لال الياقوت، الطابق الخامس ، شقة 

د، الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : اال تماعي  الرأسمال 
درهم  اال تماعي محدد في 100.000 
ا تماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 
لفائدة  وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيدة أنكري فاطمة 1000 سهم.

السنة اال تماعية : تبتدئ السنة 

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31ديسمبف.
التسييف : تم تعيين السيدة أنكري 

فاطمة مسيفة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار 

 ،17/01/2022 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم530611.
ملخص قصد النشر

555 P

STE HAJJOUJI TRANSCO
 SARL

مؤرخ  أسا�شي  قانون  بمقت�شى 

قد  بشفشاون   20/01/2022 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :

  STE hajjouji transco : التسمية

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تماعي :

- النقل املدر�شي لحساب الغيف. 

رأس املال : 50.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   500 إلى 

للحصة موزعة على الشكل التالي:  

الحامل  محمد  الحجوجي  السيد 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم ل س 

القاسم  أبي  شارع  الساكن   44373

الشابي حي الشرفاء شفشاون, يمتلك 

100 حصة ا تماعة .

الحامل  حميد  الحجوجي  السيد 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم ل س 

الساكن شارع أبي القاسم   106778

الشابي حي الشرفاء شفشاون, يمتلك 

100 حصة ا تماعة .

السيد الحجوجي الشريف الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم ل س 

116094 الساكن شارع محمد عبده 

  100 يمتلك  شفشاون,  الشرفاء  حي 

حصة ا تماعة .

الفتاح   عبد  الحجوجي  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الساكن شارع   156086 رقم ل س 
شفشاون,  محمد عبده حي الشرفاء 

يمتلك 100  حصة ا تماعة .
الحامل  أنوار  الحجوجي  السيد 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم ل س 
الساكن زنقة أبي القاسم   247752
الشابي حي الشرفاء شفشاون, يمتلك 

100  حصة ا تماعة .
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي شارع أبي الحسن 

املنظري حي الخرازين شفشاون.
األرباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5%
التسييف : تم تعيين كل من السيد 
الحجوجي محمد و السيد الحجوجي 
غيف  ملدة  للشركة  مسيفين  حميد 

محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 08/02/2022 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 2022/14
مقتطف للنشر واإلشهار.

556 P

 SOCIETE DE COMMERCE
 ET SERVICE BOUZID

 SARL 
مؤرخ  أسا�شي  قانون  بمقت�شى 
قد  بشفشاون.   02/02/2022 في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
 SOCIETE DE«  : التسمية 
 COMMERCE ET SERVICE

 BOUZID « SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
األشغال   : اال تماعي  الهدف 

املختلفة أو البناء.
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درهم    50.000  : املال  رأس 
مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة.
الغالي  بوزيد  السيد   : الشركاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم ل 467985 ، يمتلك 400 حصة 

ا تماعية.
الحامل  هشام  بوزيد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حصة   100 يمتلك   AE262330

ا تماعية .
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
31 ديسمبف من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اال تماعي: سوق عين الحجر 

مركز بني منصور إقليم شفشاون.
األرباح : تقسم األرباح كلها  لفائدة 
املدخرات  نقص  بعد  الشركاء، 

القانونية 5%.
بوزيد  السيد  تعيين  تم  التسييف: 
غيف  ملدة  للشركة  مسيف  الغالي 

محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 09/02/2022 بتاريخ  بشفشاون 

تحت رقم 15/2022.
مقتطف للنشر واإلشهار.

557 P

S’LAAM
SARL AU

رفع رأسمال الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
للشركة   2022 يناير   21 بتاريخ 
املسمات »S’LAAM« شركة محدودة 
 410.000 رأسمالها    ، املسؤولية 
بالدار  اال تماعي  مقرها  درهم، 
تجزئة   - البيضاء 938 شارع القدس 
مندرونا عين الشق املسجلة بالسجل 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

404097 قرر ما يلي :
بمجموع   الشركة  رأسمال  زيادة 
 410.000 ليصبح  درهم   400.000

درهم .

من القانون   7 و   6 تعديل البند 
األسا�شي ؛  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
بتاريخ  4573 رقم  تحت   البيضاء 

4 فبفاير2022.
558 P

GOGEDIM
شركة مساهمة

ذات الرأسمال : 25.300.000 درهم
املقر اال تماعي : 16 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم 118.937
الزيادة في رأسمال الشركة

العام  اال تماع  محضر  بمو 1 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 10 ديسمبف 
رأسمال  في  الزيادة  تقرر   ،2021
درهم   22.000.000 بمبلغ  الشركة 
إلى  درهم   25.300.000 من  لرفعه 
47.300.000 درهم، وحررت األسهم 
مقاصة  إ راء  طريق  عن  الجديدة 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
اإلدارة  مجلس  محضر  بمو 1 

املنعقد بتاريخ 10 ديسمبف 2021 :
رأسمال  في  الزيادة  تحقيق  تبين 

الشركة ؛ و
تقرر تعديل النظام األسا�شي.

بمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 
فبفاير   7 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2022، تحت رقم 811688.
عن املستخلص والبيانات

559 P

LONGOVIS
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس 
مال 3.000.000 درهم

مقرها اال تماعي : 33، شارع 
بروفنس،الدار البيضاء
55043 السجل التجاري

تبفع باألسهم - استمرار الشركة بعد 
وفاة شريك - تغييف في اإلدارة

الغيف  العامة  الجمعية  بمو 1 
العادية التي انعقدت بتاريخ 10 يناير 

2022 ، تقرر ما يلي :

عمر  السيد  تبفع  على  تصديق 
يناير   10 سهما بتاريخ   126 بنيس بـ 

2022 لفائدة:
 38 بسعر  يزرور  ر اء  والدته 

سهما
شقيقته مريم بنيس بـ 88 سهم

محمد  السيد  الشركاء  تنازل 
بنيس  زكية  والسيدة  بنيس  سعيد 
والسيد علي بنيس عن  ميع حقوق 

الشفعة بعد التبفعات املذكورة.
عز  محمد  السيد  بوفاة  تحقق 
مع  الشركة  واستمرار  بنيس  الدين 
بتاريخ التفكة  عقد  بمو 1   الورثة 

 13 يناير الثاني 2022 وهي:
أرملة  يزرور  ر اء  السيدة  ترث 
من أسهم املتوفى وهي   24/3 املتوفى 

.
ً
75 سهما

يرث السيد عمر بنيس ابن املتوفى 
 350 املتوفى وهي  اسهم  من   24/14

.
ً
سهما

ابنة  بنيس  مريم  السيدة  ترث   -
من اسهم املتوفى وهي   24/7 الفقيد 

.
ً
175 سهما

 3000 لـ  الجديد  التوزيع  تقرير 
سهم املكونة لرأس املال بعد الهبات 

والتفكات املذكورة أعاله:
السيد محمد سعيد بنيس: 1530 

سهم
السيد عمر بنيس: 524 سهم

السيدة زكية بنيس: 390 سهم
السيدة  مريم بنيس: 263 سهم

السيد علي بنيس: 180 سهم
السيدة ر اء يزرور: 113 سهم

مستوى  على  اإلدارة  تحديث 
الشريك  بإزالة  األسا�شي  النظام 
عز  محمد  املرحوم  املتوفى  املدير 
تغييف  دون  اإلدارة  بنيس من  الدين 

باقي املادة.
تعديل املواد )6( ، )7( ، )15( من 

النظام األسا�شي.
تحديث النظام األسا�شي.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
فبفاير   7 في   811785 رقم  تحت 

.2022
560 P

 CO-BEAUTY
كو - بيوتي

شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 a055 1 املقر الرئي�شي محل ل

موروكو مول عين الدياب

 الدار البيضاء

نقل املقر
تعديل الفصل 4 من النظام 

األسا�شي
املصادقة على النظام األسا�شي  

املعدل مع العنوان الجديد
 للمقر الرئ�شي

على  الرئي�شي  الشركة  مقر  نقل 

النحو التالي :

 a0551- العنوان القديم محل ل

الدار  الدياب  عين  مول  موروكو 

البيضاء
النور  -تجزئة  الجديد  العنوان 
موالي  عمالة   122 رقم  ب   4 زنقة 

رشيد سيدي عثمان الدار البيضاء

تعديل تحرير الفصل الرابع 4 من 

النظام األسا�شي للشركة

األسا�شي   النظام  على  املصادقة 

مع عنوان الشركة الجديد

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء في 17 يناير 2021 تحت عدد 

 808610

561 P

 PHARMACIE OUM EL

BANINE SAHIB MOHAMED
145زنقة السراغنة  الدار البيضاء

السجل التجاري رقم : 299653

تعديل
األسا�شي  النظام  عقد  بمقت�شى 

فقد   06/01/2022 بتاريخ  املحين 

 PHARMACIE OUM شركاء  قرر 

 EL BANINE SAHIB MOHAMED

مقسمة    9500.000 الرأسمال  ذات 

إلى 95.000  حصة ا تماعية مايلي : 
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 100 95000 حصة من فئة  هبة 
األحياء  بين  اململوكة  للحصة  درهم 
من أب البنته من طرف السيد محمد 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  صاح1 
األنسة  لفائدة   B226268 رقم 
للبطاقة  الحاملة  صاح1  ياسمين 

.BE861898 الوطنية رقم
الجديد  التقسيم  ليصبح 
السيدة ياسمين   : لرأسمال الشركة 

صاح1 95.000 حصة ا تماعية 
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
مسؤولية  ذات  شركة  من  وذلك 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد,
صاح1  محمد  السيد  استقالة 

من مهام التسييف وإبراء ذمتها.
صاح1  ياسمين  السيدة  تعيين 

كمسيفة للشركة ملدة غيف محددة.
تحديث النظام األسا�شي للشركة 
شريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

وحيد.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   01/02/2022 بتاريخ 

.810892
562 P

ATLANTIC PALACE
 Société Anonyme au capital de

147.000.000 de Dirhams
 Siège social : Agadir – Secteur

Balnéaire et Touristique
غيف  العامة  الجمعية  قررت 
ديسمبف   20 في  املنعقدة  العادية 
بواسطة  املال  رأس  رفع   2021
ثم  الشركاء  حساب  من  اقتباس 
خفضه في آن واحد عن طريق ابتالع 
مستواه  في  يبقى  حتى  الخسارات 

األولي البالغ  147 مليون درهم.
مقتضيات  عدلت  بذلك  و 

الفصل8  من القانون األسا�شي .
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكــادير  التجارية  املحكمة  ضبط 
رقم   تحت   2022 يناير   03 بتاريخ 

 .107945
563 P

COSTIAAZ

SAR LAU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأس مالها :  16.116.000.00درهم

  املقر اال تماعي :265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 22 

الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 414835

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  عمل  اللطيف  عبد  األستاذ 

بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2022.

تم بيع  ميع الحصص التي يملكها  

عددها  و  الركراكي  احمد  السيد 

بقيمة 1000 درهم للحصة   16.116

الواحدة لفائدة كل من السيد أحمد 

بن الطال1 8085 حصة ا تماعية و 

حصة   8085 السيد محمد حجوجي 

ا تماعية .

األستاذ  تلقاه  محضر  بمقت�شى 

بالدار  موثق  عمل  اللطيف  عبد 

البيضاء بتاريخ 01 فبفاير 2022. قرر 

الشركاء ما يلي:

الحصص  تفويت  على  املصادقة 

اال تماعية.

القانون  من  السابع  البند  -تغييف 

األسا�شي للشركة .

أحمد  السيد  املسيف  استقالة 

الركراكي و تعيين كل من السيد أحمد 

بن الطال1 و السيد محمد حجوجي  

كمسيفان لشركة ملدة غيف محدودة.

للشركة  القانوني  الشكل  تغييف   -

لشركة ذات مسؤولية محدودة.

تحبين القانون األسا�شي لشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 9 فبفاير 2022 تحت 

رقم 812107.
األستاذ  

عبد اللطيف عمل

564 P

AJIAD SAKAN
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 100000 درهم

 RC : 15083 / Identifiant
 fiscal : 50205924/ ICE :

002755386000086
املقر الرئي�شي: 13 شارع محمد 
الخامس تجزئة اليسر الطابق 3 

كوش برشيد
بيع األسهم.

الجمع  اال تماع  ملحضر  وفًقا 
 12 في  عقد  االستثنائيالذي  العام 
شركة  شركاء  قرر   ،2022 يناير 

AJIAD SAKAN بيع األسهم:
وئام  اآلنسة  تخص  سهم   133
مريم  اآلنسة  لصالح  السرغيني 

السرغيني.
حفصة  تخصاآلنسة  سهم   133
مريم  اآلنسة  لصالح  السرغيني 

السرغيني.
تعديل قانوني للمادة 6 و7؛

األسا�شي  النظام  تعديل 
واملصادقة عليه.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية برشيد في 3 فبفاير 2022.

تم التعديل على السجل التجاري 
 116 تحت الرقم   2022 فبفاير   3 في 

من السجل الزمني.
565 P

 SOCIETE ORIFLAME
MAROC
SARL AU

رأس املال: 1.903.600  درهم
RC: 88945

العنوان: 33 زنقة عبد القادر املازيني 
حي غوتييه الدار البيضاء

نوفمبف   16 بتاريخ  قرار  بمو 1 
2021 ، قام املساهم الوحيد بما يلي:
باستقالة  علما  يحيط   -
 Ilin فياتشيسالف   إيلين  السيد 
VIACHESLAV  والسيد ستانيسالس 
 Stanislas ستويانوف   يوردانوف 
من   yordanov STOYANOV

وظيفتيهما كمديرين مشاركين و
برتراند  السيد  تعيين  يقرر   -
 Bertrand François فرانسوا روسيو
اعتباًرا  مديًرا  ديًدا   ROUSSEAU

من 1 سبتمبف 2021.

 وبالتالي تتم إدارة الشركة من قبل 

املديرين املشاركين التالية أسماؤهم:

- السيدة أم حبيبة الحسكوري

- السيد توفيق الشع1

 Per السيد بيف  وهان الرسون   -

Johan LARSSON

السيد برتراند فرانسوا روسو.   -

Bertrand François ROUSSEAU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

28/12/2021 برقم 806223.

566 P

ديوان االستاذ عبد املجيد بن  لون زهر 

موثق بالدار البيضاء

كاشيــــــــــــــــــــــــم
شركة ذات مسؤولية محدودة

هبة حصص ا تماعية

العام  الجمع   قرار  بمقت�شى   -

استثنائية  بصفة  املنعقد  العادي 

قرر شركاء   ،2022 يناير   27 بتاريخ 

كاشيم«ش.م.م.،   « الشركة املسماة  

درهم،   2.000.000،00 رأسمالهـــــا 

بالدار  اال تماعــــــي  مقرها  الكائن 

اوالد  طريق   ،18 ك  ب  البيضاء، 

املسجلة  بوسكورة،   وسط  سعيد، 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية 

بالدار البيضاء، تحـــــت  رقم 63511،  

 ،2200116 رقم  الضريبي   تعريفها 

ترخيص بالقيام بهبة حصص  منح  

تم  شركاء  دد.  قبول  و  ا تماعية 

التوصل بعقد الهبة املشار اليه من 
طرف األستاذ عبد املجيد بن  لون 

بتاريخ  موثـــــــق بالدار البيضاء،   زهر، 

بمقتضاه  الذي   2022 يناير   27
ايهيفي  القادر  عبد  السيد  وه1  

التي  اال تماعية  الحصص  مجموع 

يملكها في الشركة اي 18000 حصة 

حصة   6000 بنسبة  ا تماعية،  

محمد  السيد  من  لكل  ا تماعية 

و السيد  ايهيفي و السيد بدر ايهيفي  

علي ايهيفي ،  ووهبت السيدة فاطنة 

امليت مجموع 1000 حصة ا تماعية 
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التي تملكها في الشركة لفائدة ابنائها 
 333 بنسبة  ايهيفي  محمد  السيد 
بنسبة  ايهيفي  بدر  السيد  و  حصة 
ايهيفي  علي  السيد  و  حصة   333
قام  ا تماعية.  حصة   334 بنسبة 
املنعقد بصفة  الجمع العام العادي  
 ،2022 يناير   27 بتاريخ  استثنائية 
للشركة  املسماة  » كاشيم« ش.م.م، 
الحصص  هبة   على   باملصادقة 
اثبات  اعاله،  املذكورة  اال تماعية 
التقسيم الجديد لرأسمال الشركة، 
القانون  من   7 و   6 البنود  تعديل 
اعاله،  املذكورة  للشركة   االسا�شي 
القادر  عبد  السيد  استقالة  تأكيد 
ايهيفي كمسيف وحيد للشركة و تعيين 
وحيد  كمسيف  ايهيفي   علي  السيد 

للشركة ملدة غيف محدودة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -
بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
فبفاير   10 بتاريخ  البيضاء،  الدار 

2022 تحت عدد 812363
للنشــــر والبيــــــان

567 P

MANYANI SHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي : 61، شارع 
لالياقوت زاوية مصطفى املعاني رقم 

16 الطابق 4 مركز الرياض
الدار البيضاء

إعالن متعدد القرارات
رقم التقييد في السجل التجاري 

462187 باملحكمة التجارية
الدار البيضاء.

بمقت�شى محضر قررات الشريك 
ديسمبف   18 بتاريخ  املؤرخة  الوحيد 

2021، تم اتخاذ القرارات التالية :
على ينص  الذي   :  1 رقم   قرار 

ما يلي :
ا تماعية  حصة   1000 تفويت 
من فئة 100 درهم للواحدة في ملكية 
السيد املنياني  واد لفائدة السيدة 
عمادي عائشة التي أصبحت شريكة 
من   7 و   6 وتعديل املادتين  وحيدة، 

القانون األسا�شي للشركة.

على ينص  الذي   :  2 رقم   قرار 
ما يلي :

املنياني  واد  السيد  استقالة 
السيدة عمادي  وتعيين  التسييف  من 
للشركة  وحيدة  مسيفة  عائشة 
تتمتع  أنها  كما  محدودة،  غيف  ملدة 
بسلطات واسعة وتوقيع وحيد، وتبعا 
لذلك تم تعديل املادة 17 من القانون 

األسا�شي للشركة.
الخدمات  إضافة   :  3 رقم  قرار 
 3 التالية إلى هدف الشركة في املادة 

من القانون األسا�شي للشركة وهي :
املستعملة  القمامة والزيت   مع 

والخردة من السفن.
القانون  تحديث   :  4 رقم  قرار 
التعديالت  بعد  للشركة  األسا�شي 

املختلفة.
إ راءات وسلطات   :  5 قرار رقم 

قانونية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجارية 
10 يناير 2022 تحت رقم 807724.

568 P

 HJIOUEJ NEGOCE 
ET SERVICE

ش.م.م
تفويت حصص ا تماعية
تعيين مسيف  ديد للشركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
 2021 أغسطس   19 بتاريخ  املنعقد 
املسماة  للشركة   2021 أكتوبر  و8 
 HJIOUEJ NEGOCE ET SERVICES
درهم   10.000 رأسمالها  ش.م.م 
ومقرها اال تماعي دوار أكرازين عين 

بيضاء، وزان، تقرر ما يلي :
1 - بيع الحصص اال تماعية من 
الغني حجيوج  عبد  السيدان  طرف 
وتجانيه حجيوج لفائدة السيد األمين 

الجزولي.
الغني  عبد  السيد  استقالة   -  2
حجيوج من وضيفته كمسيف الشركة.
الرحيم   عبد  السيد  تعيين   -  3
عزاوي مسيف الوحيد للشركة ملدة غيف 

محدودة.

4 - تغييف الصيغة القانونية للشركة 
من شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك  وحيد.
األسا�شي  القانون  تحيين   -  5

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكمة 
 3448 رقم  تحت   2022 يناير   20

مسجلة تحت رقم 1549.
569 P

TOUT CHAUD PRIVE
ش.م.م

توسيع نشاط الشركة
تغييف اسم الشركة

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
 2021 نوفمبف   12 بتاريخ  املنعقد 
للشركة   2021 نوفمبف   16 وبتاريخ 
 TOUT CHAUD PRIVE املسماة 
درهم   100.000 رأسمالها  ش.م.م 
الحدادين،  حي  اال تماعي  ومقرها 
تجزئة األحباس، الطابق األول، رقم 10، 

وزان، تقرر ما يلي :
1 - تغييف اسم الشركة من شركة 
إلى   TOUT CHAUD PRIVE SARL

.L’ATELIER SALSA SARL شركة
2 - توسيع نشاط الشركة بإضافة 

ممول الحفالت.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
بتاريخ  بوزان  االبتدائية   باملحكمة 
 3449 رقم  تحت   2022 يناير   20

مسجلة تحت رقم 1547.
570 P

JUICY CAFE
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 600.000,00 درهم

 41 AVENUE : املقر اإل تماعي
 ZERKTOUNI ETG 07 N°37

السجل التجاري : 513711
الزيادة في رأسمال الشركة :

تغييفات قانونية حس1 القانون 
الجديد 24.10

1( بناءا عن قرار الشريك الوحيد 
ش.م.م   »..JUICY CAFE لشركة 
ديسمبف   12 بتاريخ  وحيد  بشريك 

2021  قد :
قرر الزيادة في رأسمال الشركة   •
500.000,00درهم  قدره   بمبلغ 
إلى  درهم    100.000,00 من  لرفعه 
600.000,00 درهم، و ذلك عن طريق 
من  حصة  ديدة   6000 ل  إصدار 

فئة 100 درهم للواحدة.
للزيادة في  النهائي  أثبت اإلنجاز   •
الرأسمال املذكور، والذي حّدد حاليا 
  6000 إلى  مقسمة   600.000,00 في 
حصة ا تماعية من فئة 100 درهم 

للواحدة محررة بالكامل.
 ،  6 و عليه تم تعديل الفصول   •

7 و 8 من النظام األسا�شي للشركة.
2( تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء في  09/12/2021  تحت رقم 

.803901
 من أ ل اإليجاز والبيان

571 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
JARDINS LANTANA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 10.000 درهم
مقرها اال تماعي : 16 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

226551
قفل التصفية

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
واملنعقد   2022 يناير   12 في  املؤرخ 
الدار  الرزاق  عبد  علي  زنقة   16 في 
البيضاء، وبعد سماع تقرير املصفي، 
صادق الشريك الوحيد على حسابات 
للمصفي  اإلخالء  وأعطى  التصفية، 
الفهري  الفا�شي  املنعم  عبد  السيد 
وأبرئه من التفويض وتم إعالن إنهاء 

عمليات التصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
املحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 

3 فبفاير 2022 تحت رقم 811254.

574 P
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 SOCIETE IMMOBILIERE

JARDINS VINCENNES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها 10.000 درهم

مقرها اال تماعي : 16 زنقة علي عبد 

الرزاق الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

246609

قفل التصفية
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

واملنعقد   2022 يناير   12 في  املؤرخ 
الدار  الرزاق  عبد  علي  زنقة   16 في 

البيضاء، وبعد سماع تقرير املصفي، 

صادق الشريك الوحيد على حسابات 

للمصفي  اإلخالء  وأعطى  التصفية، 
الفهري  الفا�شي  املنعم  عبد  السيد 

وأبرئه من التفويض وتم إعالن إنهاء 

عمليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 

3 فبفاير 2022 تحت رقم 811253.

575 P

 CHEMICAL BUSINESS

DEVELOPMENT
SARL AU

رأس مال10.000,00 درهم

املقر الرئي�شي: 15 شارع الزرقطوني 
رقم 2 الدار البيضاء

IF: 15160468  RC : 301657

بالدار  خاص  عقد  نهاية  في 
تقرر   2021/11/5 بتاريخ  البيضاء 

ما يلي :

-  تصفية الشركة.

كمال  سيدي  السيد.  تعيين   -

الركراكي مصفيا.

- تحديد املكت1 املسجل للشركة 

مكان التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

31/12/2021 تحت الرقم 806722.

576 P

RAYONNANCE CONSEIL
SARL AU

IF: 1107118 RC: 172009
رأس مال 100.000.00 درهم

املكت1 الرئي�شي: 17 فضاء بستور 
إقامة بستور بويلد الطابق 6 مكت1 

50 الدار البيضاء
الحل املبكر للشركة

بالدار  خاص  عقد  نهاية  في 
تقرر   05/01/2022 بتاريخ  البيضاء 

ما يلي :
- تصفية  الشركة.

نادية  الل  السيدة  تعيين   -
مصفية.

- تحديد املكت1 املسجل للشركة 
مكان التصفية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
27/01/2022 تحت الرقم 810243.
577 P

 SOCIETE 3 AH IMPORT
EXPORT
SARL AU

.R.C : 120621
برأسمال100.000,00  درهم
املقر الرئي�شي:  ميلة 5 زنقة 
120 رقم 24 قرية الجماعة 

الدار البيضاء.
تصفيةالشركة.

االستثنائي  العام  الجمع  قرار 
 SOCIETE باسم  املعروفة  للشركة 
 3AH IMPORT EXPORT SARL AU

بتاريخ 29/10/2021 قرر :
- الحل املبكر للشركة.

احمد  عبالي  السيد  تعيين   -
مصفيالشركة.

في:  ميلة  التصفية  د مقر  ُحِدّ  -
قرية الجماعة   24 رقم   120 زنقة   5

الدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني في املحكمة   -
يناير   31 البيضاء  لدار  التجارية 

2022 تحت رقم 810680
578 P

SOCIETE BANZ
 Société à Responsabilité

 Limitée au capital de 30.000,00

Dirhams

 Siège social : Espace Porte

d’Anfa, 3 Rue Bab Mansour

Immeuble C, n°3 Casablanca

RC – 205.965

العام  الجمع  قرارات  عق1 

ديسمبف2021   14 بتاريخ  االستثنائي 

املنعقد باملقر اال تماعي تقرر ما يلي:

و  للشركة  املسبق  الحل   /-1

وضعها تحت التصفية الودية،.

تعيين السيد عبدهللا زنيدي   /-2

مصفيا للشركة.

باملقر  التصفية  مقر  تعيين   /-3

اال تماعي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

بالدارالبضاء  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2021 ديسمبف   31 يوم 

.806.806

579 P

ZOKAM CONSULTING
RC n° 466803 Casablanca

حل مسبق للشركة

شركة ذات مسؤولية محدودةذات 

الشريك الوحيد

عنوان مقرها اال تماعي : 59 شارع 

رحال املسكيني درج اليمين الطابق 

األول مكت1 رقم 3 الدار البيضاء

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

يوم  البيضاء  بالدار  املنعقد 

بنفس  واملسجل  31ديسمبف2021 

تحث  14يناير2022  في  املدينة 

املرا ع التالية:

 R E 2 0 2 2 0 0 0 3 2 5 8 1 3 6 0 ,

 OR2343/2022, Copie Archivée

n° 3156 قررالشريك الوحيدما يلي :

1 - الحل املبكر للشركة

تعيين املصفي السيد احمد   -  2

الهبازي.

 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 

.Q1280 عدد

3 - تحديد مقر التصفية في الدار 

البيضاء تجزئة الفتح الزنقة 1 رقم 8 

طريق ازمور

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 21 يناير 2022 تحت رقم 809200

580 P

RAMFO BATIMENT

شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 100.000  درهم

املقر اال تماعي: طريق مراكش، رسم 

عقاري رقم Z/2238، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

4325

تفويت حصص ا تماعية
بمقت�شى عقدي تفويت حصص 

فوت السيد فوزي رباع  ا تماعية، 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

مصطفى  والسيد   ،E116432 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  شعشوع 

مجموع   M172055 رقم  للتعريف 

رأسمال  في  اال تماعية  حصصهما 

الشركة املذكورة اعاله لفائدة السيد 

للبطاقة  الحامل  سجدة  الحسن 

.M321569 الوطنية للتعريف رقم

الحسن سجدة   السيد  تسمية   -

غيف  ملدة  املعنية  للشركة  مسيفا 

محدودة.

- تحويل الشكل القانوني للشركة 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

دات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

27 د نبف 2021 تحت رقم 27317.
خالصة وبيان

1 C
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 CH2 
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 12.000 درهم
املقر اال تماعي: اقامة عاليا،  شارع 
 ،GHK27-B11 خليل  بفان، عمارة
رسم عقاري 189414/08،الطابق 

الرابع،  زء A، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

8681
حل شركـة

العام  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 ،2021 د نبف   14 االستثنائي بتاريخ 
اعاله  املذكورة  الشركة  شركاء   قرر 

ما يلي:
حل الشركة املعنية قبل ا لها   -

املنصوص عليه في قانونها االسا�شي.
- تسمية السيد مصطفى شعنون  

مسؤول عن عملية التصفية.
التصفية  عملية   مقر  تحديد   -

بالعنوان التالي:
 ،BARAMA  املتجر رقم 1، اقامة
 ، L’Aviation سانية املراق1،  طريق
زنقة رقم 13، بلوك »A« ، سكتور3، 

الجديدة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

24 يناير 2022 تحت رقم 27394.
خالصة وبيان

2 C

   HISTOIRE MAROCAINE 
SARL

شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي: رقم 35، تجزئة 
النجد، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:
19015

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 
بتاريخ مسجل   ،2022 يناير   05 
10 يناير 2022، تم إعداد القانون    
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 
املسؤولية. 

 تسمية الشركة :
HISTOIRE MAROCAINE SARL

غـرض الشركة: 
تصدير  استيفاد  شراء،  بيع،   -
وتسويق مختلف املنتجات الفالحية.

- تسويق املنتجات الزيتية.
- التجارة.

عنوان املقر اال تماعي:
رقم 35، تجزئة النجد، الجديدة.

املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 
على  مقسمة  الواحدة   للحصة 

الشريكين كالتالي: 
 510  : ارسالن  سعيد  السيد   -

حصة ا تماعية.
- السيد الغامدي فؤاد غرم هللا : 

490 حصة ا تماعية.
ويسيفها  الشركة  يدير  التسييف: 
سعيد  السيد  محدودة  غيف  ملدة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  ارسالن 

.M271977 للتعريف رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2022 يناير   31 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 27433.
خالصة وبيان

3 C

 UNESS RJ CONSTRUCTION
 ET TRAVAUX DIVERS
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي: الطابق السفلي رقم 
3، زنقة 354، الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجاري:
15909

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 
 30 19 شتنبف 2021، مسجل بتاريخ 
القانون  إعداد  تم   ،2021 شتنبف 
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

تسمية الشركة :

 UNESS RJ CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX DIVERS

غـرض الشركة: 

- شركة لإلنعاش العقاري.

عنوان املقر اال تماعي:
الطابق السفلي رقم 3، زنقة 354، 

الجديدة.
املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 

   1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 

للحصة الواحدة موزعة على الشركاء 

كالتالي: 

 520 الر راجي:  احمد  السيد   -

حصة ا تماعية.

 320 الر راجي:  املهدي  السيد   -

حصة ا تماعية.

 160 كوثرالر راجي:  السيدة   -

حصة ا تماعية.

ويسيفها  الشركة  يدير  التسييف: 

السيد احمد ر راجي الحامل للبطاقة 

.B327710 الوطنية للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

16 اكتوبر 2019 تحت رقم 24342.
خالصة وبيان

4 C

STE OLEO SAAD  SARL AU
العنوان : رقم 68  تجزئة   بدر 

الفقيه بن صالح.
رقم التقييد بالسجل التجاري 4963

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

2022-01-25 تم انشاء شركة  ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل  الخصائص التالية :

 OLEO SAAD  : التسمية
بدر  تجزئة   68 رقم   : العنوان 

الفقيه بن صالح.
درهم    100.000  : املــال  رأس 

مقسم إلى 1000 حصة .

الغرض :

الضيعات  تسييف  في  مقاول   •

الفالحية 

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة

املسيف :

• عبد الرحمان السعداوي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت  صالح  بن  الفقيه  االبتدائية  

رقم 46 تاريخ 07/02/2022

5 C

 TRAINING EDGE

CONSULTING SARL
رقم التقييد بالسجل التجاري  

12007

العنوان : مستوطن لدى مؤسسة 

لوكس الخصوصية )ش.م.م( بشارع 

املتنبي حي  الحسني رقم 296 بني 

مالل

بتاريخ        عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة   انشاء  تم   05/10/2021

تحمل   املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

 TRAINING EDGE  : التسمية 

CONSULTING SARL

العنوان : مستوطن لدى مؤسسة 

بشارع  )ش.م.م(  لوكس الخصوصية 

املتنبي حي  الحسني رقم 296 بني مالل

رأس املــال : 100.000 درهم 

للدراسات  مكت1   : الغرض 

االقتصادية

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة: 99 سنة

او بو عاللة   عمر امين     : املسيف 

عبد الرحيم 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مالل  تحت رقم 1060 

تاريخ 12/10/2021

6 C
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املركز الجهوي لالستثمار 
 هة الدار البيضاء- سطات

REFLEX PROD SARL AU
عليه  مصادق  عقد  بمقت�شى 
تم  ببفشيد   24/01/2022 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :
التسمية :

REFLEX PROD SARL AU 
ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد
األفالم  إنتاج  اال تماعي:  الهدف 

السينمائية
رأس املال: حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 100.000 درهم في يد 
- محمد لكتيفي 100.000 درهم 

من  ابتداء  سنة   99  : -املدة 
التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى   1 من  السنة املالية: 
ديسمبف من كل عام.

عمارة  ج  بلوك  اال تماعي:  املقر 
رقم 46 شقة رقم 4 بالطابق األر�شي 

الدروة 26200 برشيد
التسييف  حق  أعطي  التسييف: 
غيف  ملدة  لكتيفي  محمد  للسيد: 

محددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببفشيد 
تحت رقم 102/2022 كما تم تسجيل 
بتاريخ  التجاري  بالسجل  الشركة 
01/02/2022 تحت عدد 16179.    
7 C

املركز الجهوي لالستثمار 
 هة الدار البيضاء- سطات

STE ZOUMESS SARL AU
املسجل  العرفي  العقد  بمقت�شى 
إنشاء  تم   2021 مارس   17 بتاريح 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية :
 STE ZOUMESS  : التسمية 

.SARL
تاغية زاوية احنصال  دوار  املقر: 
 - احنصال  زاوية  التفابية  الجماعة 

إقليم أزيالل.

رأس املال: 100.000 درهم

املدة : 99 سنة.

املسيفون :
لبطاقة  الحامل  يوسف  زهيفي 

.I154618 التعريف الوطنية رقم

لبطاقة  الحامل  مسعودي احمد 

.I205024 التعريف الوطنية رقم
لبطاقة  الحامل  علي  زهيفي 

.I56547 التعريف الوطنية رقم

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبف.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

أبريل   8 بتاريخ  بأزيالل  االبتدائية 
تحت  التجاري  السجل  رقم   2021

عدد 4535.

8 C

  LA COLOMBE ROUGE 

 SARL
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي: متجر بالطابق 

السفلي، زاوية شارع الحسن الثاني و 
زنقة رقم 427، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

18987

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 06 2022، مسجل بتاريخ   يناير   05
القانون  إعداد  تم   ،2022 يناير 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

تسمية الشركة :

LA COLOMBE ROUGE SARL 

غـرض الشركة: 

- مخبزة و مقشدة.

عنوان املقر اال تماعي:
زاوية  السفلي،  بالطابق  متجر 

شارع الحسن الثاني و زنقة رقم 427، 

الجديدة.

املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 

على  مقسمة  الواحدة  للحصة 

الشركاء كالتالي: 

- السيد  مال كيدر: 200 حصة 

ا تماعية.

 200 كيدر:  ابراهيم  السيد   -

حصة ا تماعية.

- السيد سعيد كيدر: 200 حصة 

ا تماعية.

السيد رشيد كيدر: 200 حصة   -

ا تماعية.

- السيد يوسف كيدر: 200 حصة 

ا تماعية.

ويسيفها  الشركة  يدير  التسييف: 

ملدة غيف محدودة السيد  مال كيدر 

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
.M308364 رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2022 يناير   26 بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 27419.
خالصة وبيان

9 C

HTY EQUIPEMENT  SARL
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي: متجر رقم 1، 

الطابق السفلي تجزئة السالم 1 

Extension، رقم 117، الجديدة.
رقم التقييد في السجل التجاري:

19027

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 07 مسجل بتاريخ   ،2022 يناير   07
القانون  إعداد  تم   ،2022 يناير 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

تسمية الشركة :

-HTY EQUIPEMENT SARL

غـرض الشركة : 

- تجارة العقاقيف بالتقسيط.

- التجارة.

املختلفة  االشغال  في  مقاولة   -

وأشغال البناء.

عنوان املقر اال تماعي:

السفلي  الطابق   ،1 رقم  متجر 

رقم   ،Extension  1 السالم  تجزئة 

117، الجديدة. 

املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 

على  موزعة  في  الواحدة  للحصة 

الشريكين كالتالي: 

الخطفي:  الخالق  عبد  السيد   -

700 حصة ا تماعية.

 300  : حيسون  نديا  السيدة   -

حصة ا تماعية.

وتسيفها  الشركة  تدير  التسييف: 

نديا  السيدة  محدودة  غيف  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  حيسون 

.N196346 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2022 فبفاير  فاتح  بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 27450.
خالصة وبيان

10 C

PARA HYDRA SARL
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 100.000 درهم

املقر اال تماعي: متجر رقم 1، 

الطابق السفلي تجزئة السالم 1 

Extension، رقم 117، الجديدة.

رقم التقييد في السجل التجاري:

19029

تأسيس شركـة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 07 مسجل بتاريخ   ،2022 يناير   07
القانون  إعداد  تم   ،2022 يناير 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:
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محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية. 

تسمية الشركة :

PARA HYDRA SARL

غـرض الشركة: 

اللوازم شبه  و  املنتجات  تجارة   -

الطبية ومواد التجميل بالتقسيط. 

عنوان املقر اال تماعي:

السفلي  الطابق   ،1 رقم  متجر 

رقم   ،Extension  1 السالم  تجزئة 

117، الجديدة. 

املبلغ محدد في  رأسمال الشركة: 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  ا تماعية  حصة 

على  موزعة  في  الواحدة  للحصة 

الشريكين كالتالي: 

الخطفي:  الخالق  عبد  السيد   -

500 حصة ا تماعية.

 500  : حيسون  نديا  السيدة   -

حصة ا تماعية.

وتسيفها  الشركة  تدير  التسييف: 

نديا  السيدة  محدودة  غيف  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  حيسون 

.N196346 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 2022 فبفاير  فاتح  بتاريخ  بالجديدة 

تحت رقم 27451.
خالصة وبيان

11 C

 ELECTRO HAKIMA SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 10.000 درهم

مقرها : حي النهضة 1 رقم 316

- الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إحداث  تم   ،10/07/2017

األسا�شي لشـركـة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد.

التسميــة :
 ELECTRO HAKIMA SARL A

ASSOCIE UNIQUE
ذات  املسؤولية  محدودة  شـركـة 

شريك وحيد
سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 
لحسابها  خار ه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغيف إلى : 
• أشغال وخدمات مختلفة.

تجهيز   ، إلكتفوني  مركز   •
الكهربائية   املعدات  وإصالح  ميع 

واإللكتفونية.
املعدات  اللوازم،  تسويق   •
و ميع  االلكتفونية  والتجهيزات 

اشغال التفكي1 الكهربائي.
قطع  اشكال  مختلف  توزيع   •

الغيار للمعدات االلكتفونية.
• تجارة عامة، استيفاد وتصدير .

العمليات  كذلك  ميع 
التي  املالية  التجارية،  الصناعية، 
مباشرة  غيف  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف اإل تماعي. 
 1 النهضة  حي  اال تماعي:   املقر 

رقم 316 - الداخلة.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــدة: 

التأسيس النهائـي
في  املال  رأس  حدد   : املـال  رأس 
مبلغ 10.000 درهم مقسم على 100 
للواحـد  درهم،    100 حصة من فئة 
لفائدة الشريك الوحيد : محمد زوبيف
التسييـر : عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد   : محمد زوبيف
فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 
كل  من  د نبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح : %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي :
باملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 
 - الداخلة  لواليـة  هـة  االبتدائية 
الداخلـة  بمدينـة  الذه1،  وادي 
عـدد  تحـت   14/07/2017 يـوم 
رقم  التجاري  السجل   675/2017

10809
للنشر والبيان

12 C

 JAOUHARI GLOBAL
SERVICES
SARL AU 

العنوان : شارع الحسن الثاني رقم 
188 الطابق الثالث بني مالل
رقم التقييد بالسجل التجاري

12363
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
2022-01-31 تم انشاء شركة  ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. تحمل  الخصائص التالية :
التسمية :

JAOUHARI GLOBAL SERVICES
العنوان : شارع الحسن الثاني رقم 

188 الطابق الثالث بني مالل
رأس املــال : 100.000 درهم 

الغرض :
• الحراسة والبستنة.

السنة املـالية: السنة امليالدية
مدة الشركة: 99 سنة

املسيف :
• فتاح  وهري

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت رقم 109  االبتدائية بني مالل  

تاريخ 03-02-2022
13 C

STE ITALDESERTO TRANS
 SARL

العنوان : رقم 19 زنقة الرمان 
الفقيه بن صالح

رقم التقييد بالسجل التجاري
4937

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة   انشاء  تم   24/12/2021
تحمل   املحدودة   املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
التسمية :

ITALDESERTO TRANS
الرمان  زنقة   19 رقم   : العنوان 

الفقيه بن صالح
رأس املــال : 100.000 درهم 

الغرض :
• أعمال البناء 

• مقاول نقل السلع - االستيفاد 

السنة املـالية: السنة امليالدية
مدة الشركة: 99 سنة
املسيف : حسن بوخاري

أو ملياء  حسن بوخاري   : التوقيع 
بزاعي 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية الفقيه بن صالح تحت رقم 

12 تاريخ 7-1-2022.
14 C

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT LOCAL

RABAT VOYAGEUR
SA

شركة مساهمة التنمية املحلية
“ الرباط مسافر”

بمقت�شى عـــــقد عرفـــي مســـــجل في 
 ،2022 فبفاير   01 بـــــــتاريخ   ، الرباط 

قـــد تـــم تأسيس شركة املساهمة.
 STE DE  : التـــــــــــــــــــسمية 
 DEVELOPPEMENT LOCAL

 RABAT VOYAGEUR
»الرباط  املحلية  التنمية  شركة   

مسافر« شركة مساهمة
الشكل القانوني : شركة مساهمة 

أحدثت بمو 1 القانون 17/95
و  -1تدبيف   : اال تماعي  الهـــدف 
الطرقية  املحطة  مرافق  استغالل 

للمسافرين بالرباط.
الدراسات  بجميع  القيام   -  2
التجارية  والعمليات  واألنشطة 
من  والتي  الشركة  بغرض  املرتبطة 
و ودة  املرفق  أداء  تطوير  شأنها 
خدماته وفق تو هات الدولة في هذا 

املجال واملجلس الجماعي املعني.
الخدمات  تحسين  ودة   -  3

املقدمة للمستغلين ولرواد املحطة.
القيام بجميع األعمال واألنشطة 
التجارية ذات الصلة املباشرة أو غيف 
باستثناء  الشركة،  بغرض  املباشرة 

امللك الخاص لجماعة الرباط.
 2.000.000  : الشركـة  رأســمال 
سهم   20000 إلى  مقسـمة  درهــــم 
درهم للسهم الواحد   100 من فــــــئة 

مكتتبة كاملة و موزعة كالتالي :
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 ماعة الرباط 15997 سهم

الشركة الوطنية للنقل و الوسائل 

اللو يستيكية 3999 سهم

السيدة أسماء اغاللو 1 سهم

السيدة ابتسام امليداوي 1 سهم
العلواوي  الكبيف  عبد  السيد 

و  النقل  و  للتجهيز  الجهوي  املدير 

اللو يستيك 1 سهم 

منديل  ابن  العزيز  عبد  السيد 

االدري�شي ممثل والي  هة الرباط سال 

القنيطرة 1 سهم

99 ســنة ابــــتداء  املــــــــــــدة : 

من التأســـــيس النـــــهائي أي من تاريــــخ 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

ما  سنة  كل  من  ديسمبف   31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عـــــدا 

التسجيل.

املـــــــــــقر : شارع الحسن الثاني ، حي 

الرياض، الرباط 
السيدة   : اإلدارة  مجلس  رئيس 

أسماء اغاللو 

املجلس اإلداري : تم تعيين بصفة 

أعضاء املجلس اإلداري السادة :

رئيسة  اغاللو  أسماء  السيدة 

مجلس  ماعة الرباط ،

من طرف  ممثلة  الرباط   ماعة 

السيد البشيف تاقي ،

منديل  ابن  العزيز  عبد  السيد 

الرباط  والية  هة  ممثل  االدري�شي 

سال القنيطرة ، عمالة الرباط

الشركة الوطنية للنقل و الوسائل 

اللو ستيكية ممثلة من طرف السيد 
رشيد بازي

إطار  امليداوي  ابتسام  السيدة 

والوسائل  للنقل  الوطنية  بالشركة 

اللو ستيكية 
العلواوي  الكبيف  عبد  السيد 

و  النقل  و  للتجهيز  الجهوي  املدير 

اللو ستيك للرباط سال القنيطرة 

املجلس  قرار  بمو 1   : اإلدارة 

أسماء  السيدة   : تعيين  تم  اإلداري 

اغاللو رئيسة مجلس اإلدارة . 

من   %  5 اقتطاع  يتم   : األرباح 

خصم  بعد  للسنة  الصافية  األرباح 

 ، االقتضاء  عند  السابقة  الخسائر 

تخصص لتكوين صندوق االحتياطي 

االقتطاع  هذا  يصبح  و  القانوني. 
صندوق  يصل  عندما  إلزامي  غيف 

عشر  يساوي  مبلغ  إلى  االحتياطي 

رأسمال الشركة. ثم ينطلق االقتطاع 

مجددا عندما ينزل االحتياط القانوني 

ألي سب1 عن هذا العشر.

حصص   : الحصص  بيع  تحديد 

لفائدة  تفويتها  يمكن  ال  الشركة 

األشخاص الذاتيين أو املعنويين إال 

باتفاق  ميع املساهمين 

:مكت1  الحسابات  مراق1 

ممثل في شخص   WORLD AUDIT

خبيف  ابراهيمي  السالم  عبد  السيد 

تعيينه  تم  الرباط  بهيئة  محاس1 

ملدة سنة  الشركة  مراق1 حسابات 

واحدة قابلة للتجديد. 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

تحت  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم 157519 بالسجل التجاري.

15 C

TGE FIDUS

MDM INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتف 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

MDM INDUSTRIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

أمنية 157 س الطابق السفلي رقم 1 

الوفا - 20830 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15269

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2021 د نبف   25 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 MDM الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    INDUSTRIES

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00

س   157 أمنية  إقامة  اإل تماعي 

الطابق السفلي رقم 1 الوفا - 20830 

توقيف   : املحمدية املغرب نتيجة ل 

نشاط الشركة.

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أمنية 157 س الطايق السفلي رقم 1 

الوفا - 20800 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  بنبفيك  يامنة   السيد)ة( 

عمارة  الهناء  ديار  اقامة  عنوانه)ا( 
سيدي مومن   02 طابق   14 رقم   11

املغرب  الدارالبيضاء   20630

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 31 يناير 

2022 تحت رقم 200.

1I

CABINET BADREDDINE

FRUITS BLADI EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيفة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

FRUITS BLADI EXPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار القايد 

 ماعة حربيل  - 40000 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.92167

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 د نبف 2021 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    FRUITS BLADI EXPORT
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي دوار القايد  ماعة 
املغرب  مراكش   40000  - حربيل  
نتيجة ل : طبقا للبندين 34 و 35 من 

القانون االسا�شي للشركة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 40000  - حربيل   القايد  ماعة 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة( يونس  فاتح و عنوانه)ا( 
ورزازات   *   1499 رقم  الوحدة  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132251.

2I

CABINET BADREDDINE

 PHARMACIE TOUBKAL
TAHANNAOUTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيفة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
 PHARMACIE TOUBKAL

TAHANNAOUTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

سيدي محمد أوفارس تحناوت - * 
تحناوت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122979
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: تسميتها  بمختصر   اإلقتضاء 

 PHARMACIE TOUBKAL

.TAHANNAOUTE

غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 *  - تحناوت  أوفارس  محمد  سيدي 

تحناوت املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  400.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 PHARMACIE الشركة 

 TOUBKAL TAHANNAOUTE

درهم   100 بقيمة  حصة   :  4.000

للحصة. 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الناصري شوقي عنوانه)ا( 

 40000  20 رقم  ماريوس  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الناصري شوقي عنوانه)ا( 

 40000  20 رقم  ماريوس  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132353.

3I

MON COMPTABLE SARL

 SOCIETE FIGUIG
 D›EQUIPEMENTS ET DES

TRAVAUX AGRICOLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

 SOCIETE FIGUIG
 D›EQUIPEMENTS ET DES

TRAVAUX AGRICOLES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 8 مسجد 
الكبيف درب ميزة قصر زناكة - 64000 

فجيج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1009
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE FIGUIG  : تسميتها 
 D’EQUIPEMENTS ET DES

.TRAVAUX AGRICOLES
الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتدبيف  التسييف  الفالحية  واالليات 

التجاري والصناعي والفالحي.
عنوان املقر اال تماعي : 8 مسجد 
الكبيف درب ميزة قصر زناكة - 64000 

فجيج املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  براهيم  كمي  السيد 

قكيك 64000 فكيك املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  خيار  السيد 
فكيك 64000 قكيك املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  براهيم  كمي  السيد 
فكيك 64000 قكيك املغرب

عنوانه)ا(  محمد  خيار  السيد 
فكيك 64000 قكيك املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2022 تحت رقم 04.
4I

KAMAR BENOUNA

ALGOTECHNICA ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
ALGOTECHNICA ش م م  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكت1 
رقم 8 - 20590 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
530341

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ALGOTECHNICA ش م م.
توفيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
خدمات املشاريع و التطوير املشاريع 
في  االستشارات  والسيما     »SAP  «
هندسة النضم و املعلومات و دورات 
علماء  تدري1  و  التدريبية   »SAP«
و  الوطني  املستويين  على  الكمبيوتر 
الدولي باالضافة الى التقدم لتحسين 

عملية االداء.

خالل  من  التجارية  االعمال   -
و  التكنولو ية  الحلول  احدث 

الخدمات الهندسية املتخصصة..
اقامة   7  : عنوان املقر اال تماعي 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكت1 
رقم 8 - 20590 الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 ALGORITHMA Gmbh الشركة

100 : بقيمة 100 درهم.
 100  : الفقيفات   عمار  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد عمار الفقيفات  
هرك هرنت ايمج ستفاس 11  0 املانيا 

املانيا.
 ALGORITHMA Gmbh الشركة

عنوانه)ا( املانيا 0 املانيا املانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  السيد عمار الفقيفات  
هرك هرنت ايمج ستفاس 11  0 املانيا 

املانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810671.

5I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KAMAL LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب
KAMAL LUXURY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البفيد 2609 - 

40000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122451

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KAMAL LUXURY

الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي.

57 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 -  2609 البفيد  صندوق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  Kamel DOUAOUI : السيد 

 100.000,00 بقيمة  حصة   1.000

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Kamel DOUAOUI السيد 

 Boulevard Des  16 عنوانه)ا( 

.Invalides  75007 Paris  France

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

 Kamel DOUAOUI السيد 

 Boulevard Des  16 عنوانه)ا( 

Invalides  75007 Paris  France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132516.

6I

CABINET BADREDDINE

PHARMACIE SAADA 5
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيفة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
PHARMACIE SAADA 5 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
سعادة 5 املحاميد  - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PHARMACIE SAADA 5
غرض الشركة بإيجاز : صيدالنية.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سعادة 5 املحاميد  - 40000 مراكش 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.
 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 PHARMACIE SAADA الشركة 
3.000  : 5 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الصحراوي لبنى عنوانه)ا( 
االزدهار   45 فيال   1 الوازيس  تجزئة 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

السيدة الصحراوي لبنى عنوانه)ا( 
االزدهار   45 فيال   1 الوازيس  تجزئة 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132464.
7I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RAK CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

RAK CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كاري ادن 
شقة ب 52 الطابق الخامس مكت1 
رقم 9 شارع محمد الخامس  ليز  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122453
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال متنوعة أو مقاول بناء.
عنوان املقر اال تماعي : كاري ادن 
الطابق الخامس مكت1   52 شقة ب 
رقم 9 شارع محمد الخامس  ليز  - 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 YFNIN BEARS )SARL الشركة 

AU( :  999 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.

السو�شي   اوريك  الحسين  السيد 

:  1 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 YFNIN BEARS )SARL الشركة 

ب  شقة  ادن  كاري  عنوانه)ا(   )AU

 8 رقم  مكت1  الخامس  الطابق   52

شارع محمد الخامس  ليز  40000 

مراكش املغرب.

السو�شي   اوريك  الحسين  السيد 

  Allée De La Libération 9 )عنوانه)ا

.92000  Nanterre  PN France

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السو�شي   اوريك  الحسين  السيد 

 Allée De La Libération 9 )عنوانه)ا

 92000  Nanterre  PN France

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132518.

8I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

)A-U

EXE MED TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

EXE MED TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع لال 

الشافية ، شارع أ ، رقم 13 الطابق 

الثالث، رقم 5، طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124259
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EXE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MED TRAVAUX
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تا ر مواد   / وأعمال متنوعة  البناء 

البناء.
: شارع لال  عنوان املقر اال تماعي 
الطابق   13 رقم   ، ، شارع أ  الشافية 
 90000  - طنجة   ،5 رقم  الثالث، 

طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
: الكنوني  الفرج  عبد   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.666

للحصة.
: املكنا�شي  شرقاوي  عمر   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.667

للحصة.
 1.667   : نبخوت  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكنوني  الفرج  عبد  السيد 
عنوانه)ا( مجمع حسني، بركة 4، رقم 

67. 90000 طنجة املغرب.
املكنا�شي  شرقاوي  عمر  السيد 
الخامس،  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
سال الجديدة    ،5 شقة  د،   43 إقامة 

11000 سال الجديدة  املغرب.
عنوانه)ا(  نبخوت  سعيد  السيد 
 ،9 مجموعة  أندلس،  باب  العرفان 
بناية 5، الطابق الثال،رقم 9 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
الكنوني  الفرج  عبد  السيد 
عنوانه)ا( مجمع حسني، بركة 4، رقم 

67. 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250666.

9I

مينارة فينانس  روب

فونسيير داس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مينارة فينانس  روب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

فونسييف داس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع  ليز - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.116215

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 د نبف 2021 تقرر حل 

فونسييف داس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

موالي  شارع   52 اإل تماعي  مقرها 
الرابع  الطابق   7 رقم  شقة  رشيد 

 ليز - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

القفال الشركة.

و عين:

و  رياح  ابن  ليلى    السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي القدس رقم 6   28810 

)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية  

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 25 د نبف 2021 وفي 52 شارع 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع  ليز - 40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132525.

10I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE SIGMA NETWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

STE SIGMA NETWORK شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل بن عبدهللا زنقة افران رقم 
04 املر�شى العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

40107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGMA NETWORK

تركي1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنظمة  االمن,  و  املراقبة  أ هزة 

أنظمة  الولوج,  انظمة  االنظار, 

الشبكات املعلوماتية.....

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

رقم  افران  زنقة  عبدهللا  بن  عالل 
العيون   70000  - املر�شى العيون   04

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ابراهيم  أبلوح  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  أبلوح  السيد 
حي النهضة زنقة افران رقم 04 املر�شى 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  ابراهيم  أبلوح  السيد 
حي النهضة زنقة افران رقم 04 املر�شى 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 01 فبفاير 

2022 تحت رقم 268/2022.

11I

مكت1 الدراسات املحاسباتية والتسييف

BENPRESSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكت1 الدراسات املحاسباتية 
والتسييف

شارع محمد الخامس عمارة بنطال1 
الطابق الثاني املكت1 رقم 6 ، 

35100،  رسيف املغرب
BENPRESSE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

محمد الخامس عمارة بنطال1 شقة 
رقم 1 - 35100  رسيف املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1165
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2022 يناير   14 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   BENPRESSE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
محمد  شارع  اإل تماعي  مقرها 
رقم  شقة  بنطال1  عمارة  الخامس 
35100  رسيف املغرب نتيجة   -  1
لعدم تحقيق األهداف التي تأسست 

من أ لها الشركة.
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و عين:
بنطال1  الدين   نور  السيد)ة( 
الخامس  محمد  شارع  عنوانه)ا(  و 
كمصفي  املغرب  35100  رسيف 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شارع  وفي   2022 يناير   14 بتاريخ 
محمد الخامس عمارة بنطال1 شقة 

رقم 1 - 35100  رسيف املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 
فبفاير 2022 تحت رقم 1245/2022.

12I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

توسكانا غارنيتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH MAROC

توسكانا غارنيتور شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دكان في 
الطابق السفلي تجزئة املعزوزية رقم 
80 سيدي غانم مراكش - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122363
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : توسكانا 

غارنيتور.
تا ر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
إكسسوارات أو قطع غيار للسيارات.

تركي1 املعدات داخل املركبات   -
ذات املحركات 

لالستيفاد  وسيط  أو  تا ر   -
والتصدير.

دكان في   : عنوان املقر اال تماعي 
الطابق السفلي تجزئة املعزوزية رقم 
 40000  - مراكش  غانم  سيدي   80

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ايت بابريك عبد الوهاب  :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : محمد  مسيلية  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  بابريك عبد  ايت  السيد 
 80 رقم  املعزوزية  تجزئة  عنوانه)ا( 
سيدي غانم  40000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  السيد مسيلية محمد 
 245 رقم   14 بلوك  النخيل  تجزئة 

سيبع  40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
الوهاب  بابريك عبد  ايت  السيد 
 80 رقم  املعزوزية  تجزئة  عنوانه)ا( 
سيدي غانم  40000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  السيد مسيلية محمد 
 245 رقم   14 بلوك  النخيل  تجزئة 

سيبع  40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132424.

13I

ROSA MED TRANS

ROSA MED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ROSA MED TRANS
 Rue Abdellah El Habti

 Résidence Al Qods N 34 ،
90000، طنجة املغرب

  ROSA MED TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 

هللا الهابطي إقامة القدس رقم 34 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83633

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2022 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

ا تماعية  حصة   1.000 احاللوش 

لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 

السيد )ة( عماد احاللوش بتاريخ 18 

فبفاير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 1050.

14I

ROSA MED TRANS

ROSA MED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف  ديد للشركة

ROSA MED TRANS

 Rue Abdellah El Habti

 Résidence Al Qods N 34 ،

90000، طنجة املغرب

ROSA MED TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 

هللا الهابطي إقامة القدس رقم 34 - 

90000 طنجة املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83633

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين   2022 يناير   18 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسيف  ديد 

احاللوش عماد كمسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 1050.

15I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ABM TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس املغرب

ABM TECHNOLOGIES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر بدوار 

الخلط  ماعة الدخيسة  مكناس - 

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TECHNOLOGIES

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شبكات  وصيانة  إدارة   - االتصاالت 

االتصاالت - أعمال متنوعة.

متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الدخيسة   الخلط  ماعة  بدوار 

مكناس - 50050 مكناس املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : بوملاوي   أيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوملاوي   أيوب  السيد 

كاربنتفاس فرنسا 0 كاربنتفاس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  بوملاوي  أيوب  السيد 

كاربنتفاس   50050 كاربنتفاس فرنسا 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 315.

16I

شركة ابهوش للخدمات

LAAYOUNE  INJAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

LAAYOUNE  INJAZ  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حي القدس 

تجزئة الراحة شارع شارع السمارة 
رقم 05  - 70000 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39967

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2022 فبفاير   03 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

منتجات  صيانة وتنظيف املباني. 

الصيانة والتنظيف..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 316/2022.

17I

شركة ابهوش للخدمات

STE 2M NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
STE 2M NET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

االداري شارع مكة زنقة الزيتون رقم 
09 - 70000 العيون املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18437
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 31 يناير 2022 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
 E بلوك   1 الوكالة  بالعنوان  الكائن 
70000 العيون املغرب و  رقم 452 - 
املسيف من طرف السيد)ة( التسريرتي 

محمد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 315/2022.
18I

GEANT CONSEIL

CAFE LATERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CAFE LATERAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الزرقطوني , شارع محمد البقال 

اقامة بيان مريتي 5 الطابق التحت 
ار�شي رقم 11  ليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122435

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LATERAL

مقهى،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و بات خفيفة وسريعة..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

البقال  محمد  شارع   , الزرقطوني 

التحت  الطابق   5 بيان مريتي  اقامة 

ار�شي رقم 11  ليز مراكش - 40000 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الحسن بوخبزى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن بوخبزى عنوانه)ا( 

اسفي   طريق   47 رقم   1 االزدهار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحسن بوخبزى عنوانه)ا( 

اسفي   طريق   47 رقم   1 االزدهار 

مراكش 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132506.

19I

خبفة  الشرق

SOCIETE AGRO-

ALIMENTAIRE DE BERKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

خبفة  الشرق

49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 

البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

 SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE

DE BERKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 9 زنقة 

تمازيغت حي االندلس بركان - 

63300 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4029

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 د نبف 2021 تقرر حل 

 SOCIETE AGRO-ALIMENTAIRE

DE BERKANE شركة ذات املسؤولية 

 500.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 9 اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - تمازيغت حي االندلس بركان  زنقة 

للعدم  نتيجة  املغرب  بركان   63300

توفر الشركة على االمكانيات املالية 

الكمال النشاط.

و عين:

بلحبي1 احمد    السيد)ة( 

 و عنوانه)ا( 77 غزة حي الوفاق بركان 

)ة(  كمصفي  املغرب  بركان   63300

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   9 وفي   2021 د نبف   03 بتاريخ 

تمازيغت حي االندلس بركان - 63300 

بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 77/2022.

20I
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CAPRICOF

RIDOUANIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
RIDOUANIMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي1 

اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 3 
الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

530895
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIDOUANIMMO
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حبي1  ابن  زنقة  عفر  بوركون 
 3 اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد املصطفى الرضواني :  700 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   300   : السيدة ليلى غنام 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرضواني  املصطفى  السيد 
الدين  قوام  زنقة   2 عنوانه)ا( 
الدار  الطو�شي الدارالبيضاء 20000 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  غنام  ليلى  السيدة 
الطو�شي  الدين  قوام  زنقة   2
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
الرضواني  املصطفى  السيد 
الدين  قوام  زنقة   2 عنوانه)ا( 
الدار  الطو�شي الدارالبيضاء 20000 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811114.
21I

ADEV Consulting sarl

STE SARF CHAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف  ديد للشركة

ADEV Consulting sarl
 Route de Tanger km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC
STE SARF CHAMAL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 32 و 
34 شارع مالك ابن مرحل و شارع 
القايد أحمد - 92000 العرائش 

املغرب.
تعيين مسيف  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4649

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 11 أكتوبر 2021 تم تعيين 
السيد)ة(  للشركة  مسيف  ديد 

الحراق عبد السالم كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 04 نونبف 

2021 تحت رقم 1183.
22I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE MASTER-AUTO
CARROSSERIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 SOCIETE MASTER-AUTO

CARROSSERIE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 
1 القطعة رقم 346 تجزئة عزيزة 
زواغة بنسودة  - 30020 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MASTER-AUTO

.CARROSSERIE SARL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إكسسوارات أو قطع غيار السيارات 

بالتقسيط -  اإلستيفاد والتصدير.
متجر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   346 رقم  القطعة   1 رقم 
عزيزة زواغة بنسودة  - 30020 فاس 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد االزامي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : الصمداوي  عامر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  االزامي  محمد  السيد 
عبد  شارع  املوظفين  تجزئة   5 فيال 
 30040 الكبيف الفا�شي حي االدارسة 

فاس املغرب.
السيد عامر الصمداوي عنوانه)ا( 
مها  اقامة  ارسالن  زنقة شكي1   11

الشقة 9 م.ج 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  االزامي  محمد  السيد 
عبد  شارع  املوظفين  تجزئة   5 فيال 
 30040 الكبيف الفا�شي حي االدارسة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 533.
23I

FIDUORGA

PHARCOMEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

PHARCOMEDIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي تقسيم 
ميسان الشطر الخامس قسيمة 
711. بوسكورة. الدار البيضاء.. -. 

كازابالنكا املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58.229

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 نونبف 2021 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
- تصنيع وصيانة اال هزة الطبية.

- تصنيع واستيفاد وتصدير وتوزيع 
وصيانة اال هزة الطبية

- استيفاد وتوزيع وصيانة األ هزة 
الطبية التشخيصية املخبفية ،
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 807578.

24I

CAGERE

ICE CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAGERE

258  زنقة مصطفى املعاني ، 

20130، الدار البيضاء املغرب

ICE CORNER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 197 

شارع بيف انزاران املعاريف - 20600 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.345897

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2021 د نبف   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ICE CORNER حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 50.000,00 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي 197 

 20600  - شارع بيف انزاران املعاريف 

لقفل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

التصفية.

و عين:

السيد)ة( خولة   غنا و عنوانه)ا( 

املعاريف  انزاران  بيف  شارع    197

املغرب  البيضاء  الدار   20600

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

  197 وفي   2021 د نبف   31 بتاريخ 

 20600  - شارع بيف انزاران املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811211.

25I

ايطال كونساي

X-LAZ ROMANA GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

البحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

 X-LAZ ROMANA GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
رومانة كاردن قطاع املحج املركزي 
رقم 20 محل ج سال الجديدة - 

11100 سال املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

35019
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 أكتوبر   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 X-LAZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ROMANA GARDEN
اكالت    : بإيجاز  الشركة  غرض 

خفيفة - ممول حفالت.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املركزي  املحج  قطاع  كاردن  رومانة 
 - الجديدة  سال  ج  محل   20 رقم 

11100 سال املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : هللا  عبد  اونجار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : عزيز  الصالحي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عزيز  الصالحي  السيد 
زنقة املياه والغابات املو ميدلت   35

54350 ميدلت املغرب.

السيد اونجار عبد هللا عنوانه)ا( 
قطاع   6 اقامة   2 عمارة رقم   6 رقم 
سال   11000 سال  العيايدة  القدس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد اونجار عبد هللا عنوانه)ا( 
قطاع   6 اقامة   2 عمارة رقم   6 رقم 
سال   11000 سال  العيايدة  القدس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبف   25 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 37892.
26I

ZEM Finances SARL

Cabinet médical H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZEM Finances SARL
 Rue Gibraltar, Rés. Andalous

 1er étage N°14، 90010،
TANGER MAROC

Cabinet médical H شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة  
سناء 3 قطعة 69 زنقة ياسمين 

الطابق السفلي  - 90000 طنجة  
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123347

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Cabinet médical H
أداء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تسويق   ، البصرية  الخدمات   ميع 
أداء  النظاراتية،  اإلطارات  وإصالح 
خدمات التجميع ، تسويق العدسات 

والنظارات  واإلطارات  الالصقة 
الشمسية والعدسات التصحيحية..

تجزئة    : اال تماعي  املقر  عنوان 
ياسمين  زنقة   69 قطعة   3 سناء 
طنجة    90000  - السفلي   الطابق 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 20.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 120   : ابتسام  د  روما  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد حارس عدنان :  80 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة روما د ابتسام عنوانه)ا( 
عمارة  بطوطة  ابن  حدائق  مجمع 
طنجة   90000 اكزناية   100 أو رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  عدنان  حارس  السيد 
عمارة  بطوطة  ابن  حدائق  مجمع 
طنجة   90000 اكزناية   100 أو رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة روما د ابتسام عنوانه)ا( 
عمارة  بطوطة  ابن  حدائق  مجمع 
طنجة   90000 اكزناية   100 أو رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 249756.

27I

AL-MOHANNADI GROUP

AL-MOHANNADI GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AL-MOHANNADI GROUP
251، الطابق االول زنقة سعد بن 
ابي وقاص شارع القدس املسيفة 

2حرف د ، 40000، مراكش املغرب
 AL-MOHANNADI GROUP
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 251، 

الطابق االول زنقة سعد بن ابي 

وقاص شارع القدس املسيفة 2حرف 

د - 40000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.70093

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 21 شتنبف 2021 تقرر حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AL-MOHANNADI الشريك الوحيد

 10.000 رأسمالها  مبلغ    GROUP

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

251، الطابق االول زنقة سعد بن ابي 

وقاص شارع القدس املسيفة 2حرف 

د - 40000 مراكش املغرب نتيجة ل 

: مشكل عدم توفر االسواق باالضافة 

الى مشاكل صحية..

 ،251 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ابي  بن  سعد  زنقة  االول  الطابق 

وقاص شارع القدس املسيفة 2حرف 

د - 40000 مراكش املغرب. 

و عين:

السيد)ة( ابراهيم    حارب محمد 

كولف املكيس  املهندي و عنوانه)ا( 

2، رقم 241 مراكش. 40000 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

كولف   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

املكيس 2، رقم 241 مراكش.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   06 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 131533.

28I

Fiduciaire Le Médiateur

MIND BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd D›Anfa 1er étage 18

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

MIND BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 

لاللة ليقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 الدار البيضاء  

الدار البيضاء 20100  الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.444479

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 يناير   19 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»100.000 درهم« أي من »400.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810772.

29I

CAPRICOF

KHALLOUK ALLIANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 44

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA CASABLNACA،

20400، CASABLNACA MAROC

KHALLOUK ALLIANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
بوركون زنقة  عفر ابن حبي1 

اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 3 
الدارالبيضاء 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

530897
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHALLOUK ALLIANCE
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حبي1  ابن  زنقة  عفر  بوركون 
 3 اقامة املشرق 2 الطابق األول رقم 
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مارية خلوق :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
  : خلوق  الزهراء  فاطمة  السيدة 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خلوق  مارية  السيدة 
شارع بئف أنزران اقامة رفاييل طابق 
الفرنسية  العائلة  حي   32 شقة   4
الدارالبيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب.
خلوق  الزهراء  فاطمة  السيدة 
اقامة سان سكوير عمارة  عنوانه)ا( 
النواصر  بوعزة  دار   05 شقة   10
الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  خلوق  مارية  السيدة 
شارع بئف أنزران اقامة رفاييل طابق 
الفرنسية  العائلة  حي   32 شقة   4
الدارالبيضاء  20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811115.
30I

STE ZIZ COMPTA

 STE AIT ADDI ACHICH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AIT ADDI ACHICH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : قصر 

تمزوغين الخنك الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8329
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2022 يناير   26 املؤرخ في 
 STE AIT ADDI ACHICH SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
الخنك  تمزوغين  قصر  اإل تماعي 
الرشيدية - 52000 الرشيدية املغرب 

نتيجة لقلة الخدمات 
املنافسة.

و عين:
و  قبفوي  ابراهيم   السيد)ة( 
الخنك  تمزوغين  قصر  عنوانه)ا( 
الرشيدية املغرب   52000 الرشيدية 

كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قصر  وفي   2022 يناير   26 بتاريخ 
تمزوغين الخنك الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 69/2022.

31I

STE ANGLE DE GESTION SARL

SANYA MARTIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب
SANYA MARTIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي احريق 
زنقة الفرشة مرتيل - 93000 تطوان 

مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SANYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARTIL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCE ET RÉPARATION

.DE MOTOCYCLES
عنوان املقر اال تماعي : حي احريق 
زنقة الفرشة مرتيل - 93000 تطوان 

مغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ا انف  االمين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1.000  : ا انف  االمين  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ا انف  االمين  السيد 
 89 رقم  اشوعاء  شارع  احريق  حي 

مرتيل 93000 تطوان مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  ا انف  االمين  السيد 
 89 رقم  اشوعاء  شارع  احريق  حي 

مرتيل 93000 تطوان مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير  بتاريخ 01  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 515.
32I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 TAFERSIT DRIOUCH NORD
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان ، 93000، تطوان املغرب
 TAFERSIT DRIOUCH NORD
SERVICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بوشفرة 
دوار بوزرالن طابق السفلي مضيق - 

93200 تطوان مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TAFERSIT DRIOUCH NORD

.SERVICE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DES BAGAGES

.NON ACCOMPAGNES
بوشفرة   : عنوان املقر اال تماعي 
 - دوار بوزرالن طابق السفلي مضيق 

93200 تطوان مغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طو يت  مراد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  : طو يت  مراد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  طو يت  مراد  السيد 

تطوان 93000 تطوان مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  طو يت  مراد  السيد 

تطوان 93000 تطوان مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 471.
33I

AL-MOHANNADI GROUP

AL-MOHANNADI GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AL-MOHANNADI GROUP
251، الطابق االول زنقة سعد بن 
ابي وقاص شارع القدس املسيفة 

2حرف د ، 40000، مراكش املغرب
 AL-MOHANNADI GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 251، 
الطابق االول زنقة سعد بن ابي 

وقاص شارع القدس املسيفة 2حرف 
د - 40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.70093
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2021 تقرر حل 
AL-MOHANNADI GROUP شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
 ،251 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
ابي  بن  سعد  زنقة  االول  الطابق 
وقاص شارع القدس املسيفة 2حرف 
نتيجة  املغرب  مراكش   40000  - د 

ملشاكل صحية.
و عين:

ابراهيم   حارب محمد  السيد)ة( 
كولف املكيس  املهندي و عنوانه)ا( 
40000 مراكش املغرب  2، رقم 241 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ،251 وفي   2021 أكتوبر   05 بتاريخ 
ابي  بن  سعد  زنقة  االول  الطابق 
وقاص شارع القدس املسيفة 2حرف 

د - 40000 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 131993.

34I

AFS MOROCCO

CNPP AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

AFS MOROCCO
 Appt 4 Imm D Residence Al
 Yamama Secteur 9 Lot 20
Avenue Al Yazidi Hay Riyad-
Rabat، 12000، الرباط املغرب

 CNPP AFRIQUE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

6 العمارة  A الرقم 604 زاوية 
زنقة أيت باعمران و زنقة محمد 

الخامس - الدار البيضاء - - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.208815

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2021 نونبف   25 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم«   2.980.530« قدره 

»5.338.940 درهم« إلى »3.668.410 

تخفيض القيمة   : عن طريق  درهم« 

اإلسمية لألسهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 807428.

35I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MARRAKECH PROPERTIES
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 

2609 ، 40000، مراكش املغرب

 MARRAKECH PROPERTIES

DEVELOPMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البفيد 2609 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MARRAKECH PROPERTIES

.DEVELOPMENT
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإدارة وشراء / بيع وتأ يف العقارات أو 

املجمعات العقارية.
57 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 
 -  2609 البفيد  صندوق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
فنجيفو  زكرياء  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   334   :

للحصة.
 333   : بلمقدم   عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 333   : محبوبي   زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
فنجيفو  زكرياء  محمد  السيد 
القصبة  االندلس  رياض  عنوانه)ا( 
حي الرياض    15 الشقة   23 عمارة   3

10000 الرباط املغرب.
السيد عثمان بلمقدم  عنوانه)ا( 
3 زنقة ابت باها تجزئة املنظر الجميل 

السوي�شي 10000 الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  محبوبي   السيد زكرياء 
 29 رقم   02 انفا  طماريس  اقامة 
الدار   20000 النواصر   بوعزة  دار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عثمان بلمقدم  عنوانه)ا( 
3 زنقة ابت باها تجزئة املنظر الجميل 

السوي�شي 10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132469.

36I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

BAMBIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

 1 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

1، 92150، Ksar el kebir maroc

BAMBIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

صالح الدين األيوبي رقم 85 الطابق 

األر�شي  العرائش - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2022 فبفاير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAMBIO

بشكل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

أسا�شي:

أحواض  وتشغيل  إنشاء   -

الحشرات.

املفتفسات  وتسويق  تربية   -

وامللقحات وغيفها.

وتصدير  واستيفاد  وبيع  شراء   -

املواد  أو  واألشياء  املنتجات   ميع 

الالزمة لتحقيق غرض الشركة.

تأ يف   ، تأ يف   ، حيازة   ، إنشاء   -

، إدارة إيجار لجميع األعمال ، تأ يف 

، تشغيل  ميع املؤسسات  ، تركي1 

والشركات واملصانع والورش املتعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.

- أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 

االختفاع  وبراءات  العمليات   ميع 

املتعلقة بهذه األنشطة.

* بصفة عامة :

أو  التجارية  املعامالت  -  ميع 

أو  املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

العقارية تتعلق بشكل مباشر أو غيف 

مباشر بأحد األشياء املذكورة أعاله أو 

التي قد تعزز تطوير الشركة..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  صالح الدين األيوبي رقم 85 

األر�شي  العرائش - 92000 العرائش 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  150.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سحيساح  أنوار  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : السيد محمد سحيساح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : املرابطي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنوار سحيساح عنوانه)ا( 
األيوبي  الدين  صالح  زنقة   66 رقم 

العرائش 92000 العرائش املغرب.

السيد محمد سحيساح عنوانه)ا( 

العرائش   336  5 تجزئة اسمارة رقم 

92000 العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  املرابطي  حمزة  السيد 

شارع املقاومة 93150 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد أنوار سحيساح عنوانه)ا( 
األيوبي  الدين  صالح  زنقة   66 رقم 

العرائش 92000 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 03 فبفاير 

2022 تحت رقم 149.

37I
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GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

SERVICE PLUS MAADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
 1 Route De Larache Immeuble
 BOUAABID 1er Étage Numéro
1، 92150، Ksar el kebir maroc
SERVICE PLUS MAADI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
 ماعة قصر ابجيف - 92156 

القصرالكبيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE PLUS MAADI
غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

في تحويل األموال.
- الخدمات املالية.

- إدارة املعامالت اإللكتفونية.
- تحصيل الفواتيف للغيف.

- املعامالت العقارية.
- تقديم الخدمة.

- خدمة الدعاية على الدعم الفني.
التجارية  العمليات  -  ميع 
والتجارية والوساطة مرتبطة بشكل 
مباشر أو غيف مباشر بالغرض املذكور 
أعاله أو يحتمل أن تسهل تنفيذه أو 

تطويره أو توسيعه.

تأ يف   ، تأ يف   ، حيازة   ، إنشاء   -

، إدارة إيجار لجميع األعمال ، تأ يف 

، تشغيل  ميع املؤسسات  ، تركي1 

والشركات واملصانع والورش املتعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.

- أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 

االختفاع  وبراءات  العمليات   ميع 

املتعلقة بهذه األنشطة..

مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 92156  - ابجيف  قصر   ماعة 

القصرالكبيف املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد مصطفى الكبيف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى الكبيف عنوانه)ا( 

دوار املعادة ج اقصر ابجيف ق سيدي 

92150 القصرالكبيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مصطفى الكبيف عنوانه)ا( 

دوار املعادة ج اقصر ابجيف ق سيدي 

سالمة  92150 القصرالكبيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ 01  االبتدائية بالقصر الكبيف  

فبفاير 2022 تحت رقم 81.

38I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

ESPACE KSAR CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

 1 Route De Larache Immeuble

 BOUAABID 1er Étage Numéro

1، 92150، Ksar el kebir maroc

 ESPACE KSAR CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 

م/ب زنقة 5 رقم 72 القصرالكبيف 

 Ksar el kebir 92150 Ksar el

kebir املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ESPACE KSAR CASH

غرض الشركة بإيجاز : - الوساطة 

في تحويل األموال.

- الخدمات املالية.

- إدارة املعامالت اإللكتفونية.

- تحصيل الفواتيف للغيف.

- املعامالت العقارية.

تقديم الخدمة.  -

- خدمة الدعاية على الدعم الفني.

التجارية  العمليات  -  ميع 

والتجارية والوساطة مرتبطة بشكل 

مباشر أو غيف مباشر بالغرض املذكور 

أعاله أو يحتمل أن تسهل تنفيذه أو 

تطويره أو توسيعه.

تأ يف   ، تأ يف   ، حيازة   ، إنشاء   -

، إدارة إيجار لجميع األعمال ، تأ يف 

، تشغيل  ميع املؤسسات  ، تركي1 

والشركات واملصانع والورش املتعلقة 

بأي من األنشطة املحددة.

- أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 

االختفاع  وبراءات  العمليات   ميع 

املتعلقة بهذه األنشطة..

عنوان املقر اال تماعي : حي السالم 
القصرالكبيف   72 رقم   5 زنقة  م/ب 

 Ksar el kebir 92150 Ksar el kebir

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بداك  عبداإلله  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : مداني  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبداإلله بداك عنوانه)ا( 
حي الفرفارة درب 1 رقم 26  92150 

القصرالكبيف املغرب.

عنوانه)ا(  مداني  يوسف  السيد 
  10 رقم   7 زنقة  م/ب  االندلس  حي 

92150 القصرالكبيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبداإلله بداك عنوانه)ا( 
حي الفرفارة درب 1 رقم 26  92150 

القصرالكبيف املغرب

عنوانه)ا(  مداني  يوسف  السيد 
  10 رقم   7 زنقة  م/ب  األندلس  حي 

92150 القصرالكبيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ 02  االبتدائية بالقصر الكبيف  

فبفاير 2022 تحت رقم 82.

39I

fudi.comptable

 LES DOMAINES VERTS
D›AGHBAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fudi.comptable

 said hajji sale، 11006، sale 269

maroc

 LES DOMAINES VERTS

D›AGHBAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مرك1  

عبد املجيد بوزيد 1.5 كلم طريق 

القنيطرة 11006 سال املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2021 د نبف   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINES VERTS D’AGHBAL

و  كراء   -  : غرض الشركة بإيجاز 

استغالل األرا�شي الزراعية.

- بيع و شراء املنتجات الزراعية.

- بيع و شراء اآلالت الزراعية.

- االستيفاد والتصدير.

مرك1    : اال تماعي  املقر  عنوان 

طريق  كلم   1.5 بوزيد  املجيد  عبد 

القنيطرة 11006 سال املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوزيد ر�شى :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ر�شى   بوزيد  السيد 

الرباط 11001 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  ر�شى   بوزيد  السيد 

الرباط 11001 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2022 تحت رقم 12.

40I

global compta et conseils

OH RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

global compta et conseils

10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب

OH RENT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

النصر زنقة 27 محل رقم 1 طنجة  - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.120253

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 د نبف 2021 تقرر حل 

 OH شركة ذات املسؤولية املحدودة

RENT CAR  مبلغ رأسمالها 100.000 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 1 محل رقم   27 تجزئة النصر زنقة 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

رخصة  شروط  استوفاء  عدم   : ل 

املزاولة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

النصر زنقة 27 محل رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب. 

و عين:

و  الغراغي  نوال   السيد)ة( 

رقم   148 حي املقدم زنقة  عنوانه)ا( 

76 بئف الشفاء 90000 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

تجزئة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

النصر زنقة 27 محل رقم 1 طنجة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 748.

41I

FIDUINVEST

 RESTAURANT NUMBER
ONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسيف  ديد للشركة

FIDUINVEST
 AVENUE TANTAN RESIDENCE
 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°
 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
  RESTAURANT NUMBER ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 1 شارع 
محمد الخامس - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين مسيف  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4941

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2021 تم تعيين 
بن  السيد)ة(  للشركة  مسيف  ديد 

 لون فاطمة الزهراء كمسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 249764.
42I

AFTISSE CONSEIL

PITRINUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15. 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
PITRINUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 

األر�شي مبفوكةحي األمل ملعازيز 

مركز وملاس الخميسات  - 15102 

الخميسات  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 أكتوبر   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PITRINUM

غرض الشركة بإيجاز : مخبزة..

الطابق   :  : عنوان املقر اال تماعي 

ملعازيز  األمل  مبفوكةحي  األر�شي 

 15102  - الخميسات   وملاس  مركز 

الخميسات  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : لحجوجي رحمة  السيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : سكينة  الكتاني  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الكتاني سكينة عنوانه)ا( 
حي البفكة   08 زنقة سيدي يحي رقم 

القرية سال 00000 سال  املغرب.

السيدة  لحجوجي رحمة عنوانه)ا( 

تاونات    00000 الوفاق  الرميلة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيدة الكتاني سكينة عنوانه)ا( 
حي البفكة   08 زنقة سيدي يحي رقم 

القرية سال 00000 سال  املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

نونبف 2021 تحت رقم -.

43I

SOCIETE CENTRALE DES TRAVAUX SPECIAUX

الشركة املركزية لألشغال املميزة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE CENTRALE DES

TRAVAUX SPECIAUX

 4LOT HOURIA 1 ETG 2 APP

 3 BD PALESTINE ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

الشركة املركزية لألشغال املميزة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 4  تجزئة 

الحرية  1 الطابق 2 الشقة 3 شارع  

فلسطين - 28830 املحمدية اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الشركة 

املركزية لألشغال املميزة.

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال الهندسة املدنية.

عنوان املقر اال تماعي : 4  تجزئة 

شارع    3 الشقة   2 الطابق   1 الحرية  

فلسطين - 28830 املحمدية اململكة 

املغربية.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فكاك   هشام  السيد 

املحمدية   28830 حي الرضوان    42

اململكة املغربية.

عنوانه)ا(  الغازي  محمد  السيد 

 640 شارع عالل بن عبد هللا الرقم 

اململكة  سال    11160 حي اشماعو  

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  فكاك  هشام  السيد 

املحمدية   28830 حي الرضوان    42

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 17 يناير 

2022 تحت رقم 59.

44I

CABINET BEN MOKHTAR

GROW HR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

Grow HR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

 NOVA( األعمال نوفا أفريكا

AFRICA( 40 زنقة البنفسج املكت1 
رقم 12 الطابق 1 الجبل الكبيف  - 

90040 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2022 فبفاير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Grow : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HR
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املوارد  في مجال  والخدمات  والدعم 

البشرية.
مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 NOVA( أفريكا  نوفا  األعمال 
زنقة البنفسج املكت1   AFRICA( 40
 - الكبيف   الجبل   1 الطابق   12 رقم 

90040 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فاضل  ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاضل  ليلى  السيدة 
 23 مرك1 السالم طريق أشقار فيال 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  فاضل  ليلى  السيدة 
 23 مرك1 السالم طريق أشقار فيال 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250592.
45I

مكت1 االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

LES JARDINS DE SEBOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

مكت1 االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستفدام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
LES JARDINS DE SEBOU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: و دة 
زنقة الدار البيضاء رقم 8 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.20029

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 نونبف 2021

األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

 - القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

إضافة  بعد  الشركة  غرض  تعديل 

تقنية صيانة السيارات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير   01 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2022 تحت رقم 360.

46I

STE GCC SARL

 STE CONSTRWELD SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OMAR  ED DAOUDY

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE CONSTRWELD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

الصناعي تنغيف - 45800 تنغيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CONSTRWELD SARL AU
و  -البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املختلفة 
-ورشة اللحام.

الحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تنغيف   45800  - تنغيف  الصناعي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد الناصري يونس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الناصري يونس  عنوانه)ا( 
تنغيف   45800 تنغيف  واكليم  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الناصري يونس  عنوانه)ا( 
تنغيف   45800 تنغيف  واكليم  دوار 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

2022 تحت رقم 90.
47I

مكت1 االستاذ زاهدي عبدالعزيز موثق

AL ATLAS AL MOUSTAKBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

مكت1 االستاذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيضاء شارع 2 مارس زنقة 
امستفدام عمارة 6 الرقم 6 - الطابق 

2 ، 20490، الدار البيضاء املغرب
 AL ATLAS AL MOUSTAKBAL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: و دة 
زنقة مراكش الرقم 85 - - و دة 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38699

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 مارس 2021

األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل   -
زاوية زنقة ربيعة  البيضاء  الدار  من 

العدوية و زنقة البشيف االبراهيمي إلى 

و دة زنقة مراكش الرقم 85  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير   01 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2022 تحت رقم 359.

48I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 CONTROLE

TECHNOLOGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 CONTROLE TECHNOLOGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحسني زنقة مراكش،عمارة يسرى، 

الطابق 2 املكت1 رقم 8 - 86350 

إنزكان املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23627

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2022 فبفاير   01 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« أي من  درهم«   240.000«

عن  درهم«   250.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2022 تحت رقم 255.
49I

N2M CONSEIL-SARL

 WORLD WASTE
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 WORLD WASTE

MANAGEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 82, شارع 
 نفال أمزيان شقة رقم 2  - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 WORLD WASTE  : تسميتها 

.MANAGEMENT
معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النفايات 
االستيفاد و التصدير.

عنوان املقر اال تماعي : 82, شارع 
 نفال أمزيان شقة رقم 2  - 62000 

الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد السريخي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السريخي محمد عنوانه)ا( 

فرنسا 83600 فغي  يس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد السريخي محمد عنوانه)ا( 

فرنسا 83600 فغي  يس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 10 يناير 

2022 تحت رقم 53.

50I

MAROC COMPTA PLUS

SOCIETE IZQUIERDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

SOCIETE IZQUIERDO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 

عبدهللا الخلفية  - 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IZQUIERDO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الحديد العتيق /االستفاد و التصدير.
عنوان املقر اال تماعي : دوار اوالد 
عبدهللا الخلفية  - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد ياسين العيفوج 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين العيفوج عنوانه)ا( 
دوار اوالد زيان اوالد عبد هللا الخلفية 

23200 الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ياسين العيفوج عنوانه)ا( 
دوار اوالد زيان اوالد عبد هللا الخلفية 

23200 الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  

24 نونبف 2021 تحت رقم 308.
51I

fiduciaire amaali sarl  ائتمانية امعلي ش.م.م

HEALTHY BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire  ائتمانية امعلي ش.م.م
amaali sarl

رقم 31  الطابق االول  شارع االمام 
البخاري   ايراك بواركان اكادير ، 

80040، اكادير املغرب
HEALTHY BUILDING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
التاني رقم 261 بلوك س أو عمارة 
فوق الكودية تيكوين اكادير    - 

80652 اكادير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEALTHY BUILDING
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
أو عمارة  بلوك س   261 التاني رقم 
 - اكادير     تيكوين  الكودية  فوق 

80652 اكادير  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ازناك خالد  :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   : ها ر   املرتجي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد الفتوح امين  :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   : السيد املرتجي الحسن    

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خالد   ازناك  السيد 
بكلميم   للصحة  الجهوية  املديرية 

81000 كلميم املغرب.
عنوانه)ا(  ها ر  املرتجي  السيدة 
حي رياض السالم   5 رقم   318 زنقة 

اكادير  80002 اكادير املغرب.
عنوانه)ا(  امين   الفتوح  السيد 
اكادير    بنسركاو  فونتي  حي   76 رقم 

80007 اكادير  املغرب.
السيد املرتجي الحسن   عنوانه)ا( 
حي رياض السالم   5 رقم   318 زنقة 

اكادير  80002 اكادير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد املرتجي الحسن عنوانه)ا( 

حي رياض السالم   5 رقم   318 زنقة 
اكادير 80002 اكادير  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   20 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم 108195.
52I

CAGERE

RESOURCES PARTNER
إعالن متعدد القرارات

CAGERE
258  زنقة مصطفى املعاني ، 
20130، الدار البيضاء املغرب

RESOURCES PARTNER »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 82 زاوية 
شارع عبد املومن وزنقة سمية الدور 
الثاني مكت1 رقم 7 - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.298935

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 د نبف 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على التوزيع الجديد لرأس 
مال  الشركة بعدعملية هبة حصص 

للشركة بتاريخ 20/12/2021
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الكبيف  عبد  السيد  استقالة  قبول 
كمدبرمشارك  منصبه  من  زهود 

للشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيدة سعيدة الدهاني مدبرة 

مشاركة للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
7 و 12: الذي ينص  بند رقم 6 و 
 7 و   6 تم تعديل البنود  على مايلي: 
للشركة  األسا�شي  النظام  من   12 و 

نتيجة للقرارات املتخذة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 808981.
53I

tachfine compta

STE STMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

tachfine compta
 imm 579 2eme etage n°6 hay
 charaf marrakech ، 40000،

marrakech maroc
ste stmas شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 AV وعنوان مقرها اإل تماعي

 MOULAY ABDELLAH S/N EL
 MARSSA LAAYOUNE - 70000

.laayoune maroc
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18069

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املالك  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حناني 60.000 حصة ا تماعية من 
السيد  أصل 60.000 حصة لفائدة  
يناير   14 عزالدين كد�شي بتاريخ  )ة( 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 314.
54I

STD AL MOSTAKBAL

AFOUS NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STD AL MOSTAKBAL
 RUE MED SMIHA RES 144

 JAWHARAT MED SMIHA ETG 6
 N° 35 ، 20130، CASABLANCA

MAROC
AFOUS NET شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 ابو 
اسحاق ماروني طابق 2 - 20130 

الدار البيضاء املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4063
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 د نبف   13 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 AFOUS الوحيد  الشريك  ذات 
درهم   10.000 مبلغ رأسمالها    NET
ابو   77 اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 20130  -  2 طابق  ماروني  اسحاق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : ازمة 

اقتصادية.
ابو   77 و حدد مقر التصفية ب 
 20130  -  2 طابق  ماروني  اسحاق 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  السعيدي  عمر    السيد)ة( 
احمد  بن  زنقة عالل   94 عنوانه)ا( 
 20134 بالفدير  انا  اقامة  امكيك 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
ابو   77  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

اسحاق ماروني طابق 2
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811037.
55I

SAMIR FIDUCIAIRE

AMI FIDEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
AMI FIDEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
4، الشقة 20، الطابق 4، تجزئة 
اليسر، سيدي بوزكري، مكناس - 

50500 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29507
 بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي
تم   2021 د نبف   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   7.000.000« قدره 
إلى  درهم«   20.000.000« من 
طريق  عن  درهم«   27.000.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 446.

56I

SAMIR FIDUCIAIRE

موزاييك برومو
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
موزاييك برومو »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 
سيليكت، الطابق الخامس، رقم 

10، م.ج، مكناس - 50500 مكناس 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.50311
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 د نبف 2021 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
الذي ينص على  قرار رقم واحد: 
مايلي: تحويل املقراال تماعي للشركة 
من العنوان القديم : اقامة سيليكت، 
م.ج،   ،10 رقم  الخامس،  الطابق 
التالي:  الجديد  العنوان  الى  مكناس 
متجر م10-2، رقم 63، تجزئة رياض 

توالل 1، مكناس.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي  املقر اال تماعي:   4 بند رقم 
اال تماعي  املقر  مايلي:  على  ينص 
 ،63 رقم  م2-10،  متجر   : للشركة 
باقي  مكناس.   ،1 تجزئة رياض توالل 

البند لم يتغيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 447.
57I

الشتيوي ادريس

 Sté SOUSS SERVICE COM
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشتيوي ادريس
حي املسيفة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبيف 

املغرب
 Sté SOUSS SERVICE COM

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املزوري زنقة 10 رقم 75 - 92150 

القصر الكبيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOUSS SERVICE COM SARL-AU
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 92150  -  75 رقم   10 املزوري زنقة 

القصر الكبيف املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد  مال السو�شي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  مال السو�شي عنوانه)ا( 
 75 رقم   10 زنقة  املزوري  تجزئة 

92150 القصر الكبيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد  مال السو�شي عنوانه)ا( 
 75 رقم   10 زنقة  املزوري  تجزئة 

92150 القصر الكبيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

فبفاير 2022 تحت رقم 89.

58I

الشتيوي ادريس

 Sté CHEILA GRAIN
TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس

حي املسيفة الخضراء م/أ زنقة/02 
رقم /14 ، 92150، القصر الكبيف 

املغرب

 Sté CHEILA GRAIN TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بحي 

السالم م/م زنقة 2 رقم  35 مكرر  - 

92150 القصر الكبيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHEILA GRAIN TRAVAUX SARL

أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

بحي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السالم م/م زنقة 2 رقم  35 مكرر  - 

92150 القصر الكبيف املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد احميدو شعيلة :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

50 حصة    : السيد محمد اكرين 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احميدو شعيلة عنوانه)ا( 

ق  ابجيف  اقصر  ج  الجشاشرة  دوار 

سيدي سالمة  92150 القصر الكبيف 

املغرب.

عنوانه)ا(  اكرين  محمد  السيد 

ق  الجنوبية  ريصانة  السلة  الغربة 

الساحل دائرة وادي املخازن  92000 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد احميدو شعيلة عنوانه)ا( 

ق  ابجيف  اقصر  ج  الجشاشرة  دوار 

سيدي سالمة  92150 القصر الكبيف 

املغرب

عنوانه)ا(  اكرين  محمد  السيد 

ق  الجنوبية  ريصانة  السلة  الغربة 

الساحل دائرة وادي املخازن  92000 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبيف  

فبفاير 2022 تحت رقم 90.

59I

مكت1 املحاسبة اطاكوم

STE NIMEROPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت1 املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE NIMEROPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

ايت عاصم فركلة العليا  - 52600 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
15567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NIMEROPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالستفاد  الغيف  لحساب  البضائع 

والتصدير.
قصر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 52600  - ايت عاصم فركلة العليا  

تنجداد املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بوعبيد املصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  بوعبيد  السيد 
 52600 الجديدة  تغدوين  عنوانه)ا( 

تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

املصطفى  بوعبيد  السيد 
 52600 الجديدة  تغدوين  عنوانه)ا( 

تنجداد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 21 يناير 

2022 تحت رقم 70.
60I

HORICOM

ROKAYA PROMO
إعالن متعدد القرارات

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ROKAYA PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 

35 تجزئة بليف كاميليا محل رقم 3 - 
50000 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.55189

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذي   :  15 قرار رقم تعديل البند 
يقرر الجمع العام  ينص على مايلي: 
ويوافق على تعيين السيد بلمحجوب 
 ROKAYA رشيد كمسيف وحيد لشركة

PROMO -SARL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
الذي   :  15 بند رقم تعديل البند 
15:....وحتى  البند  مايلي:  على  ينص 
، يتم  صدور قرار  ديد من الشركاء 
تعيينه كمدير وحيد للشركة املذكورة 
الصالحيات  مع  محدودة  غيف  لفتفة 
بلمحجوب  السيد  أعاله:  املوضحة 
  .V209671 رقم  و  ت  ب  رشيد، 
 ، املصرفية  العمليات  باستثناء 
الشركة  مباني  وبيع  األرا�شي  شراء 
بلمحجوب  للسيد  املشتفك  التوقيع 
رشيد والسيد يحياوي أحمد والسيد 

يحياوي عبد املالك ا باري.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 440.
61I

EUROMED COMPTA-SARL

ZINATHERM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسمية الشركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZINATHERM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي دوار دار 
الجامع دار الجامع كدميوة امزميز 

الحوز - 40000 الحوز املغرب.
تغييف تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
114461

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغييف  املؤرخ في 16 غشت 2021 
 »ZINATHERM« تسمية الشركة من

.»EAUX NET PLUS« إلى
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبف   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 127227.
62I

2A CONSEIL

SILICAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

 SILICAR
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي - الدار 

البيضاء، 46 ،شارع الزرقطوني   ، 
ة رقم 6 - 

قَّ الطابق الثالث ، الشُّ
20111 الدار البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.480295

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 د نبف 2021 تم  تحويل  
املقر اال تماعي الحالي للشركة من »- 
الدار البيضاء، 46 ،شارع الزرقطوني   
 -  6 ة رقم  قَّ الشُّ  ، الثالث  الطابق   ،
إلى   « املغرب  الدار البيضاء    20111
عبد هللا  موالي  حي  البيضاء  »الدار 
م 1061 عين الشق  

ْ
شارع 2 مارس َرق

- 20740 الدار البيضاء   املغرب ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811232.
63I

NMTECH SARL AU

NMTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NMTECH SARL AU
 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3, 5ème étage,
 n° 22 Palmiers ، 20402،
CASABLANCA MAROC

NMTECH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سومية، إقامة شهرزاء 3، الطابق 
الخامس، رقم 22، النخيل - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
530541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NMTECH
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكمبيوتر  ومعدات  أ هزة  تأ يف  و 

والهواتف والبفامج ؛
املعدات  وتوزيع  وبيع  شراء   •
الهاتف  واملواد ألي خدمة في مجال 
وكاميفا املراقبة والحماية من السرقة 

والكمبيوتر واملكت1 واالتصاالت ؛
• مبفمج ، محلل ، مصمم كمبيوتر.
دراسة وتحقيق وتسويق حلول   •

تكنولو يا املعلومات واالتصاالت.
• بيع البفامج.

الكمبيوتر  أ هزة  إصالح   •
ومعدات االتصال.

• تقديم الخدمات واملشورة.
اإلعالن   - الطباعة  أعمال   •

واالتصال.
• استيفاد وتصدير  ميع املنتجات 
والسلع  واملعدات  واملواد  والبضائع 

واملعدات واملواد من  ميع األنواع.
• التجارة اإللكتفونية والتسويق.

لجميع  التجاري  التمثيل   •
املاركات.

• إنشاء ، اقتناء ، تأ يف، تشغيل 
ورشة   ، مصنع   ، عمل   ، أي منشأة 
عمل ذات صلة باألنشطة املذكورة 

أعاله ؛
،  ميع العمليات  وبشكل عام   •
واملالية  والصناعية  التجارية 
تتعلق  التي  والعقارية  واملتحركة 
بهدف  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 
الشركة ، وكالهما من خالل التدخل 
أو  إنشاء  طريق  وعن   ، املباشر 
لها كائن   ، اكتساب ممتلكات أخرى 

مشابه أو مرتبط..
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزاء  إقامة  سومية، 
الخامس، رقم 22، النخيل - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد نوار ياسين :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  نوار  السيد 
تجزئة تفراوت زنقة القرنفل رقم 26 
3 الحي املحمدي 20000 الدار  شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  ياسين  نوار  السيد 
تجزئة تفراوت زنقة القرنفل رقم 26 
3 الحي املحمدي 20000 الدار  شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 810740.

64I

distra conseils

ORTIOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 40000، مراكش املغرب
ORTIOR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 ORTIOR - وعنوان مقرها اإل تماعي
40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
112129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORTIOR
-بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيوت الغذائية و العسل.
مواد  وصنع  ميع  وشراء  -بيع 

التجميل.
-تا ر.

 ORTIOR : عنوان املقر اال تماعي
40000 - مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد الحافظ كرمشت 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

كرمشت  الحافظ  السيد 
 306 رقم  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
كرمشت  الحافظ  السيد 
 306 رقم  االزدهار  تجزئة  عنوانه)ا( 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 121401.
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fidlouk

 LEADER PROMOTION
IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

fidlouk
 av 20 aout ksar el kebir ، 216

92150، ksar el kebir maroc
 LEADER PROMOTION

IMMOBILIERE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 16 زنقة 
اكادير العرائش - - العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1297
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بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تحويل حصص املتوفى السيد بنعدي 
الشركة  في   التي كان يملكها  محمد 
وفق  ورثته  )3000حصة(الى  ميع 

عقد االراثة بتاريخ 22/12/2021
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تحويل حصص املتوفى السيد 
كان  التي  القادر  عبد  الكعي�شي 
(الى  يملكها في الشركة )6000 حصة 
 ميع ورثته وفق عقد االراثة بتاريخ 

24/07/2015
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ابوالنعيم  حادة  السيدة  من  هبة 
بجميع  والدة املتوفى بنعدي محمد  
حصصها التي ورثتها عن املتوفى )500 
حصة( لفائدة احفادها بنعدي احمد 

وبنعدي حسام وبنعدي مهدي
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
مسيفا  احمد  بنعدي  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غيف محدودة 
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
ب  احمد  بنعدي  من  كل  ساهم 
87500 درهم بنعدي مهدي 87500 
درهم بنعدي حسام ب 87500 درهم 
لشه1 خديجة 37500 درهم بنعدي 
العيشوني  درهم   300000 مصطفى 
درهم البشيف الكبيف   600000 سعيد 
عبد  الكعي�شي  درهم   300000 ب 
الكعي�شي  درهم   210000 الواحد 
الوزاني  درهم   210000 محمد 
الكعي�شي  درهم   75000 سعيدة 

فاطمة الزهراء 105000 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 2100000 هو  الشركة  مال  راس 
حصة   21000 على  مقسم  درهم 
موزعة  للحصة  درهم   100 بقيمة 
حصة   3000 مصطفى  بنعدي  على 
حصة   6000 سعيد  العيشوني 
البشيف الكبيف 3000 حصة الكعي�شي 

حصة الكعي�شي   2100 عبد الواحد 
2100 حصة الوزاني سعيدة  محمد 
750 حصة الكعي�شي فاطمة الزهراء 
 875 احمد  بنعدي  حصة   1050
حصة   875 مهدي  بنعدي  حصة 
لشه1  حصة   875 حسام  بنعدي 

خديجة 375 حصة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 25 يناير 

2022 تحت رقم 64.
66I

2A CONSEIL

EFFET CLIENT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

EFFET CLIENT SERVICES  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي إقامة 

عبد املومن املركز تقاطع شارع عبد 
املومن مع شارع أنوال الطابق الثاني 

م املكت1 202 الدار البيضاء - 
ْ
َرق

20042  الدار البيضاء املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.472069

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغييف   2022 يناير   06 املؤرخ في 
»االتصاالت،  من  الشركة  نشاط 
الِخْدَمات،  توفيف  األحداث، 

االستشارة،
»مراقبة  إلى  الخاص.«  األمن   .

الجودة في صناعة السيارات
الصيانة الصناعية

علم القياس
كاشف أعطال السيارة

دحر ة السيارة

وتركي1  وصيانة  وتنفيذ  تطوير 
املسطحات الخضراء والبستنة

املواقع  وإدارة  وإنتاج  تصميم 
الرقمية  واألدوات  اإللكتفونية 

املختلفة،
)رقمية  عاملية  اتصاالت  وكالة 

وكالسيكية(.
العناية باإلصالح والصيانة

تمرين
أدوات البستنة

سيدات التنظيف
املراقبة والحماية من السرقة

املواصالت
األحداث،

تقديم الخدمة، بواب
األمن الخاص

وبشكل أعم، فإن مشاركة الشركة 
املباشرة في  ميع املعامالت التجارية 
أو الصناعية أو املالية أو املنقولة أو 
مباشر  بشكل  املتعلقة  املنقولة  غيف 
أو غيف مباشر، كلًيا أو  زئًيا، بواحدة 
إليها  املشار  املعامالت  من  أخرى  أو 
أعاله وذلك لتسهيل أو تعزيز أو تطوير 

نشاط الشركة«.«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811230.
67I

SMOUNIAMINA

 STE TRANSPORTS IMPORT
EXPORT CHIHABI SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE MARMOUCHA
 ET SEBTA APPT 8 ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 STE TRANSPORTS IMPORT
 EXPORT CHIHABI SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 40 زنـقــة 
الوفـاق طـريـق عـيــن الشـقف  فـــاس - 

30000 فـــاس الـمـغــرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71165

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 TRANSPORTS IMPORT EXPORT

.CHIHABI SARL-AU

النـقـل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحـسـاب  البضـائـع  لـنـقـل  الـدولي: 

الغـيـر

االمتعـة الغيف املصحوبة

مزود الخدمات في الخارج.
زنـقــة   40 : عنوان املقر اال تماعي 

الوفـاق طـريـق عـيــن الشـقف  فـــاس - 

30000 فـــاس الـمـغــرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد احــمـــد  الـشــهــابـي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احــمـــد  الـشــهــابـي عنوانه)ا( 
بـييــر     26700 بات  زنـقــة شارل   15

التي  فـرنـســا 26700 فـرنـســا فـرنـســا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد احــمـــد  الـشــهــابـي عنوانه)ا( 
بـييــر     26700 بات  زنـقــة شارل   15

التي  فـرنـســا 26700 فـرنـســا فـرنـســا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 579/2022.
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cabinet nabil el azouzi

ITAPHARMA TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
ITAPHARMA TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الدور 

األر�شي شارع ابن هشام رقم 108 
حي البفانص 1 طنجة - 90046 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.92281

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة( محمد بلقر�شي  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   170
ربيع  )ة(  السيد  حصة لفائدة    340

العطاري بتاريخ 18 أكتوبر 2021.
)ة( محمد بلقر�شي  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   170
340 حصة لفائدة  السيد )ة( ياسيف 

الهداجي بتاريخ 18 أكتوبر 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250349.
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cabinet nabil el azouzi

YANE LLC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
YANE LLC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شارع 

االبطال رقم 4 اكدال الرباط - 
10090 الرباط املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.149405

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنلحسن  سناء  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   500

500 حصة لفائدة  السيد )ة( سهيل 

قرواش بتاريخ 07 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 121826.

70I

cabinet nabil el azouzi

YANE LLC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

cabinet nabil el azouzi

 Rue jbal ELAYACHI IMM 28

 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC

YANE LLC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شارع 

االبطال رقم 4 اكدال الرباط - 10090 

الرباط املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.149405

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 يناير   07 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسيف  ديد 

قرواش سهيل كمسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 121826.

71I

TGE FIDUS

CAP PP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتف 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

CAP PP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

 A الزرقطوني كمال بارك سنتف عمارة
رقم 32 طابق 6 - 20800 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PP

اعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املراقبة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 A الزرقطوني كمال بارك سنتف عمارة
املحمدية   20800  -  6 طابق   32 رقم 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد بن صغيف محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن صغيف محمد عنوانه)ا( 

الوفاء   05 شقة   1 طابق   6 زنقة   26

20800 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد بن صغيف محمد عنوانه)ا( 

الوفاء   05 شقة   1 طابق   6 زنقة   26

20800 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 246.
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 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

)A-U

WASRA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 

رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب

WASRA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 

غوتنبيفغ, قيسارية اللة شافية. محل 

رقم 10. - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121735

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 يناير 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

-1 متعهد تقديم الطعام

-2 النقل بصفة عامة

-3 املتا رة في لوازم وأثاث وأ هزة 

مكتبية وأ هزة كمبيوتر..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250667.

73I



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3168

 Groupe Management de Compétence(

S.A.R.L )A-U

WASRA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب
WASRA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

غوتنبيفغ, قيسارية اللة شافية, محل 
رقم 10. - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.121735
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( منيف الوارثي 100 
 1.000 أصل  من  ا تماعية  حصة 
حصة لفائدة  السيد )ة( هناء البقالي 

الحسني بتاريخ 18 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبفاير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250667.
74I

فيكاميد

IMPORT SAFAA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 1 

، 93000، تطوان املغرب
IMPORT SAFAA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي بن ديبان 
شارع عالل الفا�شي زنقة 11 رقم 19 

- 93001 الفنيدق املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 10 يناير 2022 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
املكمالت  تصدير  و  استيفاد 

الغذائية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبفاير  بتاريخ 01  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 503.

75I

EUROMED COMPTA-SARL

LUXVILLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LUXVILLA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي كلم 13 
طريق اريكا قناة زربا اقامة حمزة 
1 مكت1 رقم 2 مراكش - 40000 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.111915

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   04 في  املؤرخ 

املصادقة على :
داودي  رشيد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تماعية  حصة   120
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   12.000
يناير   04 بتاريخ  يزي  بن  يوسف 

.2022
داودي  شهيد   )ة(  تفويت السيد 
44 حصة ا تماعية من أصل 4.400 
حصة لفائدة  السيد )ة( عماد  ايل 

بتاريخ 04 يناير 2022.
داودي  شهيد   )ة(  تفويت السيد 
43 حصة ا تماعية من أصل 4.300 
حصة لفائدة  السيد )ة( فؤاد  ايل 

بتاريخ 04 يناير 2022.

داودي  شهيد   )ة(  تفويت السيد 
43 حصة ا تماعية من أصل 4.300 
حصة لفائدة  السيد )ة( يوسف بن 

يزي بتاريخ 04 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   14 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 131775.
76I

 comptable agrée* centre d’affaire la*

compétence

Génial pack
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 comptable agrée* centre*
d›affaire la compétence

 lot viadici; res rania;imm e; appt
 6. 2ieme etage; ain harrouda

 ; mohammedia ، 28630،
mohammedia maroc

Génial pack شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ممر 

بو انفيلي الطابق السفلي رقم 1 
عين السبع الدار البيضاء - 20450 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
464007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Génial : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.pack
التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيفاد والتصدير.
ممر   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 1 رقم  السفلي  الطابق  بو انفيلي 

 20450  - عين السبع الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : فايدي  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : فايدي  هدى  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فايدي  هدى  السيدة 
حي الفرح 2 زنقة طارق ابن زياد الرقم 

2 سطات 26002 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  فايدي  هدى  السيدة 
حي الفرح 2 زنقة طارق ابن زياد الرقم 

2 سطات 26002 سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2020 تحت رقم 737957.

77I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 RESTAURANT DAR EL
ACHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

 RESTAURANT DAR EL ACHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
فكيك اقامة سارة املحل رقم 10 
طنجة  طنجة  90000 املغرب  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77201

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 20 د نبف 2021 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 RESTAURANT الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ    DAR EL ACHAB
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
اقامة سارة  فكيك  اإل تماعي شارع 
املحل رقم 10 طنجة  طنجة  90000 
افالس   : ل  نتيجة  املغرب   املغرب  

الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 10 رقم  املحل  سارة  اقامة  فكيك 
طنجة  طنجة  90000 طنجة  املغرب. 

و عين:
و  البوزيدي   بالل    السيد)ة( 
رقم   2 اهال  رياض  تجزئة  عنوانه)ا( 
املغرب   طنجة    90000 طنجة    210

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
مكت1   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

التسجيل و الطابع ب طنجة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 645.
78I

N2M CONSEIL-SARL

G.E.T.C.I INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسمية الشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
G.E.T.C.I INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي عمارة فرح 

03 حي العرا�شي - 62000 الناضور 

املغرب.

تغييف تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

20953

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تغييف   2022 يناير   24 املؤرخ في 

 G.E.T.C.I« من  الشركة  تسمية 

 G.E.T.C.I« إلى   »INGENIERIE

.»GROUPE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 31 يناير 

2022 تحت رقم 178.

79I

STE IMMOBILIERE DE MEKNES

الشركة العقارية ملكناس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيفين

STE IMMOBILIERE DE MEKNES

 RUE IBN KHALDOUN ,11

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

الشركة العقارية ملكناس »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 11 زنقة 

ابن خلدون مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيفين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17565

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 يونيو 2021

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيفين ملدة: 3 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   13 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 152.

80I

رمزي لالستشارات

SOCIETE SOGENMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونبف عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون ، 70000، العيون املغرب

SOCIETE SOGENMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع مكة 
عمارة 66 شقة رقم 03 العيون. - 

70000 العيون املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14023

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 19 فبفاير 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 03 66 شقة رقم  »شارع مكة عمارة 
العيون. - 70000 العيون املغرب« إلى 
»زنقة عبدة رقم 4 حي خط الرملة 1 

العيون  - 70000 العيون  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 فبفاير 

2022 تحت رقم 284/2022.

81I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L )A-U

WASRA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة املغرب
WASRA NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

غوتنبيفغ, قيسارية اللة شافية, محل 
رقم 10. - 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.121735

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 يناير   18 املؤرخ في 
مسيف  ديد للشركة السيد)ة( البقالي 

الحسني هناء كمسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250667.
82I

CABINET DES EXPERTS

  OPTIC JNAN EL KHEIR
بصريات ا نان الخيف

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC
OPTIC JNAN EL KHEIR  بصريات 
ا نان الخيف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزءة 
 نان الخيف رقم 43 بن  رير - 

40000 بن  رير بن  رير
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3047

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OPTIC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
بصريات ا نان    JNAN EL KHEIR

الخيف.
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غرض الشركة بإيجاز : بيع ؤشراء  

و صنع الناظارات.

تجزءة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 - بن  رير   43 رقم  الخيف   نان 

40000 بن  رير بن  رير.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

: املهيمن  عبد  عفون   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املهيمن  عبد  عفون  السيد 
زنقة   93 افريقيا رقم  حي  عنوانه)ا( 

بن  بن  رير   40000 بن  رير   15

 رير.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

املهيمن  عبد  عفون  السيد 
زنقة   93 افريقيا رقم  حي  عنوانه)ا( 

بن  بن  رير   40000 بن  رير   15

 رير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن  رير  بتاريخ 12 يناير 

2022 تحت رقم 20.

83I

رمزي لالستشارات

VENTILE GAINE
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 24 نونبف عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيون ، 70000، العيون املغرب

VENTILE GAINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

الحزام رقم 01 العيون. - 70000 

العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.16593

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   20 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
وهو   ، الشركة  تمديد غرض  مايلي: 

»بناء أغلفة معدنية«.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
اسم  من  شركة  اسم  تغييف  مايلي: 
 VENTILE« اسم  الى   »VENCLI«

.»GAINE
على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: تحيين القانون االسا�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

مايلي: تمديد غرض الشركة.
على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

مايلي: تغييف اسم شركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 فبفاير 

2022 تحت رقم 285/2022.
84I

CABINET DES EXPERTS

 CAFE TIC TOK
مقهى تيك توك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC
CAFE TIC TOK مقهى تيك توك 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي توسيعة 
االزدهار 2-41 عمارة ا متجر ا 

ومتجرب  ليز مراكش - 40000 
مراكش مراكش

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

TIC TOK مقهى تيك توك.
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.
توسيعة   : عنوان املقر اال تماعي 
ا  متجر  ا  عمارة   2-41 االزدهار 
 40000  - مراكش  ومتجرب  ليز 

مراكش مراكش.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ازبايري مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ازبايري مصطفى عنوانه)ا( 
بركان  املقاومة  حي  سيناء  41زنقة 

63250  بركان  بركان.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ازبايري مصطفى عنوانه)ا( 
بركان  املقاومة  حي  سيناء  41زنقة 

63250  بركان  بركان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 844.
85I

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة

BEST PARA SAFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسبة
شقة رقم 3 الطابق الثاني عمارة 

22 زنقة العادل حي ا نان عيالن، 

46000، آسفي املغرب

BEST PARA SAFI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي رقم 7 بلوك 12 حي سعيدة 

1 - 46000 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

12479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2022 فبفاير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PARA SAFI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوازم و املعدات الشبه صيدلية و 

الشبه الطبية، بيع أدوات التجميل، 

كل  عامة  بصفة  و  للتجميل،  مركز 

العمليات املرتبطة بطريقة مباشرة أو 

غيف مباشرة بغرض الشركة.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

12 حي سعيدة  بلوك   7 السفلي رقم 

1 - 46000 آسفي املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هيشار  فدوى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هيشار  فدوى  السيدة 

رقم 7 بلوك 12 حي سعيدة 1 46000 

آسفي املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  هيشار  فدوى  السيدة 
رقم 7 بلوك 12 حي سعيدة 1 46000 

آسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم -.

86I

AMANATEX

AMANATEX
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

AMANATEX

 LOT 68 HAY EL HAMRA II

 BD DAKHLA QUARTIER

 INDUSTRIEL AIN CHOCK ،

20000، CASABLANCA MAROC

AMANATEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

68 حي الحمراء 2 شارع داخلة الحي 

الصناعي عين الشق - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91077

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2022 يناير   19 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد AMANATEX  مبلغ 
درهم وعنوان   2.000.000 رأسمالها 

حي   68 تجزئة  اإل تماعي  مقرها 

الحمراء 2 شارع داخلة الحي الصناعي 

الدار البيضاء   20000  - عين الشق 

: صعوبات املقاولة  املغرب نتيجة ل 

املستمرة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

2 شارع داخلة الحي  68 حي الحمراء 

الدار   20000 - الصناعي عين الشق 

البيضاء املغرب. 

و عين:
الجامعي  العزيز   عبد  السيد)ة( 
شارع كالفورنيا فيال   31 و عنوانه)ا( 
الدار   20000 كالفورنيا  الجامعي 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811412.
87I

global audit partners

CORKS
تأسيس شركة املساهمة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
CORKS »شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها اال تماعي: 13 شارع 
أحمد املججاتي ، إقامة لي أل1 ، 

الطابق األول ، رقم 8 ، املعاريف -، 
20370 الدار البيظاء املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 530927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   10
األسا�شي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CORKS
استيفاد    : غرض الشركة بإيجاز 
الغذائية  املنتجات  وتصدير 
واملشروبات الكحولية  وغيف الكحولية  
وأي  والشوكوالتة  والشاي  والقهوة 

منتج آخر لألطعمة 
 ، اإلنتفنت  عبف  أو  املتجر  في  بيع   
وشراء وبيع وتوزيع املنتجات الغذائية 
واملشروبات الكحولية وغيف الكحولية  

وأي  والشوكوالتة  والشاي  والقهوة 
منتج آخر لألطعمة.

عنوان املقر اال تماعي : 13 شارع 
 ، أل1  لي  إقامة   ، املججاتي  أحمد 
 - املعاريف   ،  8 رقم   ، الطابق األول 

20370 الدار البيظاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 300.000 ويبلغ رأسمال الشركة 

درهم،
مقسم كالتالي:

:  1.528 حصة  السيد زهيف عماد 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 السيد محمد علي آيت الطاهيفي :
720 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   750   : السيد أيمن عماد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   1   : منال عماد  السيدة  

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيدة سندس أيتفامي :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
مجلس  أعضاء  أو  -املتصرفون 

الرقابة: 
السيد زهيف عماد بصفته)ا( رئيس 
شارع   185 مجلس اإلدارة عنوانه)ا( 
زرقطوني الطابق 12 شقة 8 20000 

الدار البيظاء املغرب
السيدة سندس أيتفامي بصفته)ا( 
تقاطع   86 عنوانه)ا(  عامة  مديرة 
دوفيني  ألفريد  وشارع  العنق  شارع 
الدار   20000  17 شقة   6 الطابق 

البيظاء املغرب
مراق1 أو مراقبي الحسابات :

)ا(بصفته  أنس  فالح  السيد  
شارع   1 عنوانه)ا(  حسابات  مدقق 
الحسن 2 مدار سان إكزيبيفي الطابق 
البيظاء  الدار   20320  19 شقة    3

املغرب
األسا�شي  النظام  مقتضيات 
توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
للتوزيع  القابل  الربح  يتكون 
ناقًصا  املالية  السنة  ربح  صافي  من 
الخسائر السابقة باإلضافة إلى املبالغ 
االحتياطي  في  وضعها  سيتم  التي 
األسا�شي  النظام  أو  للقانون   

ً
تطبيقا

وتزداد عن طريق األرباح املرحلة من 

السنوات السابقة..

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ملدة 

3 سنوات.
بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 81116.

88I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

BATIMENTS AL ASSDIKAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BATIMENTS AL ASSDIKAE

 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3, 5ème étage,

 n° 22 Palmiers ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 BATIMENTS AL ASSDIKAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سومية ، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

5، رقم 22، النخيل - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

531103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATIMENTS AL ASSDIKAE



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3172

تشييد   •  : غرض الشركة بإيجاز 
 ، مائي  عزل   ، طالء   ( املباني   ميع 
 ، دهان   ، كهرباء   ، سباكة   ، تبليط 

ز اج ، نجارة ، إلخ(
• شركة لجميع األعمال العقارية 
أعمال  وإنشاء  الخاصة،  أو  العامة 
وبيع  وشراء   ، الغيف  لصالح  عقارية 

مواد البناء ؛
التطوير  األرا�شي.  وبيع  شراء   •

العقاري؛
وأعمال  أنواعه  بجميع  البناء   •

الحفر والتقسيمات.
والرصف  الحفر  أعمال  •  ميع 

وما إلى ذلك. ؛
والتجارة  والبيع  الشراء   •
والتأ يف  والتمثيل  والصناعة 
ومواد  منتجات  لجميع  والتصنيع 
املعدات  وكذلك  ميع  البناء 

واألدوات الالزمة لشركة البناء.
أو  العامة  األشغال  شركة   •
املدنية  والهندسة  واملباني  الخاصة 

واملتنوعة.
واستيفاد  وتصنيع  وبيع  شراء   •
واملواد  البناء  معدات  وتصدير 
والصحية  والسباكة  واأل هزة 

واملتنوعة.
أعمال  وتنفيذ  ميع  دراسة   •
البناء والتجهيز والديكور والتفتي1 ألي 

مساحة.
البناء  مواقع  لجميع  الشركة   •
والصرف  التقسيم  أعمال  و ميع 

الصحي والكهرباء.
تصنيع  أو  تشغيل  أو  اقتناء   •
واملواد  املنتجات  تمثيل  ميع  أو 

والعمليات املتعلقة بالبناء ؛
العمولة  عمليات  •  ميع 
والشحن  واملرا ع  والسمسرة 

والتمثيل.
وتصدير  واستيفاد  وبيع  شراء   •

 ميع املواد واملواد املتعلقة بالبناء.
لجميع  التجاري  التمثيل   •

العالمات التجارية.
حيازة واستغالل أي شكل من   •
األشكال براءات االختفاع أو عمليات 

التصنيع املتعلقة بغرض الشركة ؛
،  ميع املعامالت  وبشكل أعم   •

التجارية والصناعية واملالية واألوراق 
بشكل  املتعلقة  والعقارية  املالية 

مباشر أو غيف مباشر بهدف الشركة..
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 إقامة شهرزاد   ، سومية 
الدار   20000 - النخيل   ،22 رقم   ،5

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خلوقية عمر :  510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 410   : الطاهر  الودناني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر  خلوقية  السيد 
حي الوالء عمارة 17 رقم 11  شطر3 
فصيلة 1 سيدي مومن 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
السيد الودناني الطاهر عنوانه)ا( 
الحي   285 رقم   6 زنقة  املوحدين 
البيضاء  الدار   20000 املحمدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  خلوقية  السيد 
حي الوالء عمارة 17 رقم 11  شطر3 
فصيلة 1 سيدي مومن 20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811410.
89I

FIDORO MULTI-SERVICES

ED-DAYA MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 ED-DAYA MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 01، 

حي القسم 2، رقم ب 30، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

20573

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ED-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DAYA MULTISERVICES

املالبس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة  مختلفة،  خدمات  الجاهزة، 

عامة، استيفاد وتصدير..

: رقم 01،  عنوان املقر اال تماعي 

حي القسم 2، رقم ب 30، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

  : العينين  ماء  الداية  السيدة 

درهم   100,00 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العينين  ماء  الداية  السيدة 

الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

العينين  ماء  الداية  السيدة 

الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  االبتدائية بوادي الده1  

يناير 2022 تحت رقم 147.

90I

INASS BUSINESS CENTRE

ASTUCES FACILES PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INASS BUSINESS CENTRE

 AV PRINCE MLY ABDELLAH

 RESIDENCE TAOUFIK N°24

 APPARTEMENT N°11 ETAGE 3 ،

90000، TANGER MAROC

  ASTUCES FACILES PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 

 LOTISSEMENT EL SAHLI LOT

 NUM 10 RUE J NUM 12 ETG 4

TANGER - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.84493

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 نونبف   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ها ر قوريش  )ة(  تفويت السيد 

 25 أصل  من  ا تماعية  حصة   25

محمد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عبد الرفيع الشكري بتاريخ 29 نونبف 

.2021

 BETTICHE )ة(    السيد  تفويت 

حصة   KAMEL CHARLIE 25

ا تماعية من أصل 25 حصة لفائدة  

 29 بتاريخ  الشكري  عمر  )ة(  السيد 

نونبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

د نبف   17 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 10737.

91I
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tachfine compta

STE STMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

tachfine compta
 imm 579 2eme etage n°6 hay
 charaf marrakech ، 40000،

marrakech maroc
STE STMAS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 AV وعنوان مقرها اإل تماعي

 MOULAY ABDELLAH S/N EL
 MARSSA LAAYOUNE - 70000

.LAYOUNE MAROC
تعيين مسيف  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18069

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 يناير   14 املؤرخ في 
مسيف  ديد للشركة السيد)ة( كد�شي 

عزالدينن كمسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 314.

92I

CABINET BEN MOKHTAR

 CONSEIL
 DEVELOPPEMENT

STRATEGIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 CONSEIL DEVELOPPEMENT
STRATEGIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : نيو سنتف 
5 زنقة ميلتون إقامة بالل الطابق 2 
املكت1 رقم 14 15- - 90000 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.60321

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   26 املؤرخ في 

 CONSEIL DEVELOPPEMENT

ذات  شركة   STRATEGIQUE

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   10.000
زنقة ميلتون   5 اإل تماعي نيو سنتف 

إقامة بالل الطابق 2 املكت1 رقم 14 

طنجة املغرب نتيجة   90000  -  -15

لقفل التصفية.

و عين:

بايا و عنوانه)ا(  السيد)ة( سميفة  

العثماني  الغازي  زنقة  الزوفري  حي 

رقم 4 90000 طنجة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي نيو سنتف  يناير 2022   26 بتاريخ 

5 زنقة ميلتون إقامة بالل الطابق 2 

املكت1 رقم 14 15- - 90000 طنجة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250522.

93I

FIDUGEC

C2E INGENIERIE C2EI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

C2E INGENIERIE C2EI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

النجد، عمارة 24 شارع ستاندال. - 

20370 الدار البيضاء. املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
320533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2015 يناير   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 C2E  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INGENIERIE C2EI
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  الخبفة  و  الدراسات  االستشارة، 

ميدان الهندسة.
وتتبع  املواكبة  املساعدة،   -

املشاريع.
العمليات  كل  عامة  وبصفة   -
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
بشكل  املتعلقة  الثابثة،  و  املنقولة 
مباشر أو غيف مباشر باألهداف املشار 
أن  شأنها  من  التي  أو  أعاله،  اليها 

تساعد غتى تحقيقها وتطويرها..
اقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - شارع ستاندال.   24 عمارة  النجد، 

20370 الدار البيضاء. املغرب..
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة الصقلي مريم :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
50 حصة    : السيد بنيس محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الصقلي مريم عنوانه)ا( 5 
زنقة بارتينون الطابق 4 الشقة 7 حي 
البيضاء  الدار   20503 املستشفيات 

املغرب.
السيدة بنيس محمد عنوانه)ا( 5 
زنقة بارتينون الطابق 4 الشقة 7 حي 
البيضاء  الدار   20503 املستشفيات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيدة الصقلي مريم عنوانه)ا( 5 

زنقة بارتينون الطابق 4 الشقة 7 حي 

البيضاء  الدار   20503 املستشفيات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2015 تحت رقم -.

94I

AROBASE CONSULTING اروباس كونسيلتينغ

 HARD LIFT COMPANY
هارد ليفت كامباني

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AROBASE اروباس كونسيلتينغ

CONSULTING

شارع يعقوب املنصور زنقة الجنيد 

اقامات البيضاء العمارة K الطابق 

الخامس الشقة 52 املعاريف ، 

20370، الدار البيضاء املغرب

HARD LIFT COMPANY هارد 

ليفت كامباني شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 67 

املنطقة الصناعية سابينو النواصر - 

27000  الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

530377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 أكتوبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HARD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

ليفت  هارد   LIFT COMPANY

كامباني.
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: بيع وكراء  غرض الشركة بإيجاز 
واصالح املعدات والتجهبزات

خدمات النقل واللو يستيك
التصدير واالستيفاد

 67 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
املنطقة الصناعية سابينو النواصر - 

27000  الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مفتاحي  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مفتاحي  توفيق  السيد 
حي املسرة ، شارع 03 ، رقم 57 ، عين 
الشق 20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  مفتاحي  توفيق  السيد 
حي املسرة ، شارع 03 ، رقم 57 ، عين 

الشق 20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810600.

95I

FIDUORGA

Digital 54nd
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

Digital 54nd شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 10. زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - -. 

كازابالنكا املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

529.883

 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 د نبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Digital : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.54nd
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو غيف  مباشر  بشكل   ، الشركة  من 
في  املساعدة  تقديم  هو   ، مباشر 
لنفسها أو ألي   ، املغرب وفي الخارج 
منظمة عامة أو خاصة أو غيفها فيما 

يتعلق بأنشطة:
تكنولو يا  وبرامج  خدمات   -

املعلومات.
املعامالت  ،  ميع  أعم  وبشكل 
أو   ، واملالية  والتجارية  الصناعية 
األوراق املالية أو العقارات ، التي قد 
غيف  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بهدف الشركة أو من املحتمل 
وكذلك   ، أن تعزز تحقيقه وتطويره 
 ، أي مشاركة مباشرة أو غيف مباشرة 
بأي شكل من األشكال. ، في الشركات 
التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو 

ذات صلة.
عنوان املقر اال تماعي : 10. زنقة 
 .-  -  5 رقم  شقة   3 الطابق  الحرية 

كازابالنكا املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 »Wonderful and Co«  الشركة
بقيمة   500  : املسؤولية   املحدودة 

100 درهم.
 »TNA CONSULTING«  الشركة
بقيمة   500  : املسؤولية   املحدودة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 wonderful an« الشركة   
املحدودة املسؤولية املحدودة     Co
و يمشلها السيد يوسف  املسؤولية  
بوليفارد   .38 دخلة  عنوانه)ا(  الكن 

الداخلة   - األر�شي  الطابق   ، الوالء 
املغرب.

 »TNA CONSULTING«  الشركة
خالد  السيد  يمشلها  و  املحدودة   
شارع  الل   37 عنوانه)ا(  بناسريغ 
كازابالنكا    -  etg. 4 سايوتي.  الدين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
 .7 السيد يوسف الكن عنوانه)ا( 
زنقة اسد ابن زرارة الطابق 5 الشقة 

10 املعاريف - كازابالنكا  املغرب
عنوانه)ا(  بناسريغ  خالد  السيد 
فيل  ال   184 فيال  سيتي   ولف 

بوسكورة - كازابالنكا  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810043.

96I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YORA DELI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

YORA DELI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البفيد 2609 - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122471
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YORA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DELI

اعداد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق  ميع و بات املطعم.

57 شارع  عنوان املقر اال تماعي : 

 -  2609 البفيد  صندوق  موريتانيا 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السا�شي   يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : ملوار  عواطف  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 SARL AU( ENSOF( الشركة 

GROUP MOROCCO :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس السا�شي  عنوانه)ا( 
 20000 زنقة لييف فيال كاليبتو أنفا   

الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه)ا(  ملوار  عواطف  السيدة 

 285 فيال  ريسور  كولف  كاليفورني 

 20000 بوسكورة   املدينة الخضراء 

الدار البيضاء  املغرب.

 ENSOF GROUP الشركة 

MOROCCO )SARL AU(  عنوانه)ا( 

شارع  الليل  مسك  عملية   33 فيال 

 40000 اغلي  باب  السادس  محمد 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد يونس السا�شي  عنوانه)ا( 
 20000 أنفا   كاليبتو  لييف فيال  زنقة 

الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  ملوار  عواطف  السيدة 

 285 فيال  ريسور  كولف  كاليفورني 

 20000 بوسكورة   املدينة الخضراء 

الدار البيضاء  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132550.

97I
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COMPTE A JOUR

EZZAMOURI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
EZZAMOURI IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
لقليعة  ماعة اوالد ستوت زايو 
الناظور - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EZZAMOURI IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
استيفاد معدات البناء

البناء واألشغال املختلفة.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
زايو  ستوت  اوالد  لقليعة  ماعة 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد محمد الزموري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الزموري عنوانه)ا( 

 39 حي الخطابي زنقة االدارسة رقم 
الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محمد الزموري عنوانه)ا( 
 39 حي الخطابي زنقة االدارسة رقم 

الناظور 62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

د نبف 2021 تحت رقم 4748.
98I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

 SAVOIR FAIRE ALU »SARL«
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

 SAVOIR FAIRE ALU »SARL AU«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2, زنقة 
عنابية، قطاع 1 ، حي الرياض  - 

10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
157487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAVOIR FAIRE ALU »SARL AU«
:  ميع  بإيجاز  الشركة  غرض 
أعمال النجارة الخشبية واأللومنيوم، 
مقاول أعمال أو إنشاءات مختلفة، 

باالستيفاد  يقوم  وسيط  أو  تا ر 
والتصدير

زنقة   ,2  : عنوان املقر اال تماعي 
 - الرياض   حي   ،  1 قطاع  عنابية، 

10000 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ادي1 الشويردي   :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادي1 الشويردي عنوانه)ا( 
لوك  سانت  الساحل  طريق   7112
مونتفيال QC H4v3a2 66023 كندا 

كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ادي1 الشويردي عنوانه)ا( 
لوك  سانت  الساحل  طريق   7112
مونتفيال QC H4v3a2 66023 كندا 

كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 121737.
99I

fiduciairehakimi

ايسيكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciairehakimi
84.شارع محمد الخامس عمارة 
قي�شي رقم 6 ، 60000، و دة 

املغرب
ايسيكا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 46 زنقة 

مليلية - 60000 و ذة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.30173

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 يونيو   12 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  ايسيكا  حل 

 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 46 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
و ذة املغرب   60000  - زنقة مليلية 

نتيجة ملنافسة شرسة.
و عين:

طابيش  الحميد   عبد  السيد)ة( 
 60000 زنقة مليلية   46 و عنوانه)ا( 

و ذة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   46 وفي   2021 يونيو   12 بتاريخ 

مليلية - 60000 و ذة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   03 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2018 تحت رقم 3746.
100I

FIDUCIAIRE BRICHA

 NORD DE DEVLOPPEMENT
ET D›AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE BRICHA
 AVENUE FAR MAKATIB AL

 MADINA 3 RUE ASSILA 2EME
 ETAGE N 24 ، 30000، FES

MAROC
 NORD DE DEVLOPPEMENT ET
D›AMENAGEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
التالت رقم 9 مكات1 سلمى شارع 

محمد الخامس فاس - 30050 فاس 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53281
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 20 د نبف 2021 تقرر حل 
 NORD DE DEVLOPPEMENT ET
ذات  شركة    D’AMENAGEMENT
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
 9 رقم  التالت  الطابق  اإل تماعي 
مكات1 سلمى شارع محمد الخامس 
فاس املغرب نتيجة   30050  - فاس 

ألزمة.
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و عين:
و  مولودي   كريم    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي موالي رشيد شارع 11 
الريصاني  52450 الريصاني  املغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي رقم 60   بتاريخ 20 د نبف 2021 
عين  طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 

الشقف  - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 494/022.
101I

 FOURNITURES INDUSTRIELLES ET

REALISATIONS MECANIQUES FIRM

»التموينات الصناعية 
واإلنجازات التقنية« باختصار 

»فيرم«
إعالن متعدد القرارات

 Fournitures Industrielles et
 Réalisations Mécaniques
par abréviation F.I.R.M  SA
شركة التموينات الصناعية 

واإلنجازات التقنية
باختصار فيفم ش.م

شركة مجهولة اإلسم، رأسمالها 
اال تماعي:  8.000.000,00 درهم

مقرها اال تماعي: 36، زنقة الكات1، 
الفيالت – الدار البيضاء

• افتتاح فرع
رسمي  محضر  بمقت�شى   -I
 29 ملداولة مجلس االدارة املؤرخ في 
قرر مساهمو شركة   ،2021 أكتوبر 
واإلنجازات  الصناعية  »التموينات 
»فيفم«،  باختصار  التقنية« 
رأسمالها  االسم،  مجهولة  شركة 
ومقرها  درهم   8.000.000,00
ـ 36، زنقة  اال تماعي بالدار البيضاء 

الكات1 الفيالت، ما يلي :      
افتتاح فرع  ديد باملنطقة   -
الصناعية الصل1  ماعة الشالالت 
يحمل  والذي   ، املحمدية   20800
نفس اسم الشركة وهو: »التموينات 
التقنية«  واإلنجازات  الصناعية 

باختصار »فيفم«.

عبد  عبو  السيد  تعين   -

السالم املمثل القانوني للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -II

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 د نبف   30 بتاريخ  البيضاء، 

تحت عدد 806595.

ملخص قصد النشر

102I

CABINET BAHMAD

 LANDES GOLF
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

  LANDES GOLF MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رويال 

بالم مراكش فيال 31 طريق أمزميز - - 

40000 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.14727

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 15 د نبف 2021 تقرر حل 

  LANDES GOLF MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

فيال  مراكش  بالم  رويال  اإل تماعي 

31 طريق أمزميز - - 40000 مراكش 

املغرب نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين:

باسكال  بييف    السيد)ة(  ون 

 وكلنس و عنوانه)ا(  85 شارع امليناء  

فرنسا  سورتس هوسجور     40150

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتفيخ 15 د نبف 2021 وفي رويال بالم 

 -  - أمزميز  طريق   31 فيال  مراكش 

40000 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132558.

103I

MALATEX

MALATEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MALATEX

الـمنطقة الصناعية مغوغة قطعة 

124 الطابق 2 طنجـة بمكت1 

املراسلة »مغرب تنسيق« 21 شارع 

الـمتنبـي طنجة، 90020، طنجـة 

الـمغرب

MALATEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الـمنطقة 

الصناعية مغوغة  قطعة 124 

الطابق الثانـي،  طنجـة - 90070 

طنجـة الـمغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.47011

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2021 د نبف   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ميمونـي  منيـر  )ة(  السيد  تفويت 

100 حصة ا تماعية من أصل 100 

حصة لفائدة  السيد )ة( حسن النو 

بتاريخ 13 د نبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

د نبف   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 249408.

104I

EVOLUTION CONSEIL

AIGLE BRICO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AIGLE BRICO SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 10 

دوار زطولة طمازوت ايت اورير  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIGLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BRICO SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

, االشغال العمومية.
 10 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

 - اورير   ايت  طمازوت  زطولة  دوار 

40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : السيدة بسمة سعديدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 900   : السيد احمد سعديدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سعديدي   بسمة  السيدة 
عنوانه)ا( حي الرياض 1 رقم 514 ابن 

43150 ابن  رير  املغرب.  رير   
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السيد احمد سعديدي  عنوانه)ا( 
حي الرياض 1 رقم 514 ابن  رير   

43150 ابن  رير  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
سعديدي   بسمة  السيدة 
عنوانه)ا( حي الرياض 1 رقم 514 ابن 

43150 ابن  رير املغرب  رير   
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132432.

105I

 FOURNITURES INDUSTRIELLES ET

REALISATIONS MECANIQUES FIRM

»التموينات الصناعية 
واإلنجازات التقنية«

 باختصار »فيفم« 
إعالن متعدد القرارات

 Fournitures Industrielles et
 Réalisations Mécaniques
par abréviation F.I.R.M  SA
شركة التموينات الصناعية 

واإلنجازات التقنية
باختصار فيفم ش.م

شركة مجهولة اإلسم، رأسمالها 
اال تماعي:  8.000.000,00 درهم

مقرها اال تماعي: 36، زنقة الكات1، 
الفيالت – الدار البيضاء

• افتتاح فرع
رسمي  محضر  بمقت�شى   -II
 29 ملداولة مجلس االدارة املؤرخ في 
قرر مساهمو شركة   ،2021 أكتوبر 
واإلنجازات  الصناعية  »التموينات 
»فيفم«،  باختصار  التقنية« 
رأسمالها  االسم،  مجهولة  شركة 
ومقرها  درهم   8.000.000,00
ـ 36، زنقة  اال تماعي بالدار البيضاء 

الكات1 الفيالت، ما يلي :      
افتتاح فرع  ديد باملنطقة   -
الصناعية الصل1  ماعة الشالالت 
يحمل  والذي   ، املحمدية   20800
نفس اسم الشركة وهو: »التموينات 
التقنية«  واإلنجازات  الصناعية 

باختصار »فيفم«.

السالم  عبد  عبو  السيد  تعين   -

املمثل القانوني للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم    -II

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2022 يناير   26 بتاريخ   ، باملحمدية 

تحت عدد 180

III - وتم التسجيل بسجل املحكمة 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 يناير 

2022، تحت عدد 29723   

ملخص قصد النشر

106I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

VEBOLUX
إعالن متعدد القرارات

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

و دة، 60000، و دة املغرب

VEBOLUX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: الحي 

الصناعي 2/128 - 60000 و دة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.15437

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 د نبف 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

حصص:  تفويت  رقم  رقم  قرار 

الذي ينص على مايلي: تفويت السيد 

مربوح بلقاسم 250 حصة ا تماعية 

 125 لكل من السيد نجمي عبد هللا 

خياط  وللسيد  ا تماعية  حصة 

خليد 125 حصة ا تماعية

مسيف  ديد  تعيين  رقم  قرار 

مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 

بلقاسم  مربوح  السيد  استقالة 

الحفيظ  عبد  قي�شي  السيد  وتعيين 

مسيف  ديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

و7   6 رقم  البند  تغييف  تم  مايلي: 

للشركة  االسا�شي  القانون  من 

حصة   500 هللا  عبد  نجمي  السيد 

والسيدخياط خليد 500 حصة. 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الحفيظ  عبد  قي�شي  السيد  تعيين 

مسيف للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2021 تحت رقم 327.

107I

CABINET BAHMAD

MCA COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

MCA COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة د1 شقة ب 21، 

 ليز  - 40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.116155

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 13 د نبف 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

شقة  »إقامة مراكش بالزا عمارة د1 

مراكش   40000  - 21،  ليز   ب 

املغرب« إلى »تجزئة رقم 310 الشقة 

رقم 1 الطابق األول سيدي غانم الحي 

الصناعي  - 40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132557.

108I

SUD EST CONSEIL

WAWI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف  ديد للشركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

WAWI TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املتنبي الحي الحسني رقم 296  - 

23020 بني مالل  املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12137

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2022 يناير   14 املؤرخ في 

مسيف  ديد للشركة السيد)ة( الغرفي 

سلوى كمسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 يناير 

2022 تحت رقم 60.

109I

OUBELKHEIR ISSAM

STF INDUSTRIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STF INDUSTRIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 10 شارع 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 

20120 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 

530063
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانون  إعداد  تم   2021 د نبف   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIEL
:  ميع  بإيجاز  الشركة  غرض 

أعمال الطحن والخراطة واللحام ؛
املواد  أو  املعدات  استيفاد  ميع 

الالزمة لتحقيق غرض الشركة ؛
أو  املستلزمات  وبيع  ميع  شراء 
غيفها  أو  األدوات  أو  املواد  أو  املواد 
نشاط  تحقيق  في  الستخدامها 

الشركة ؛
املعامالت  ،  ميع  أعم  وبشكل 
املالية  واألوراق  واملالية  التجارية 
تكون  أن  يمكن  والتي   ، والعقارية 
مرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
من  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

املحتمل أن تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر اال تماعي : 10 شارع 
 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

20120 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد حجاج االدري�شي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد حجاج االدري�شي عنوانه)ا( 
سيدي مومن حي القرية بلوك 2 رقم 

108 20402 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810234.

110I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE KGN EQUIPEMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث  بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب

 STE KGN EQUIPEMENT SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مساكنة 

عند   عمارة 06 الشقة 14، الطابق 

الرابع شارع محمد الخامس  - 

23000 بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12367

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KGN EQUIPEMENT SARL AU
مجزئ   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

عقاري 

- مقاول األشغال املختلفة.

مساكنة   : عنوان املقر اال تماعي 

الطابق  الشقة 14،  عند   عمارة 06 

الرابع شارع محمد الخامس  - 23000 

بني مالل  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد االله لعزيزي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
لعزيزي  االله  عبد  السيد 

عنوانه)ا(  شارع 20 غشت  23000 

بني مالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
لعزيزي  االله  عبد  السيد 

 23000 غشت    20 شارع  عنوانه)ا( 

بني مالل  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 112.

111I

BUREAU ESSOUFYANI

ICHFANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

ICHFANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك I الرقم 

221 - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2022 فبفاير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ICHFANE

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم - قاعة شاي - قاعة األلعاب 

- بيع التبغ والجرائد - تموين الحفالت 
خدمات أخرى   ...- العامة  التجارة   -

متنوعة.

مدينة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الرقم   I الوحدة الشطر الثاني بلوك 

221 - 70000 العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لعريف  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعريف  زكرياء  السيد 

حي تليال إقامة ابن بطوطة عمارة 18 

شقة رقم 50 . تيكيوين أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  لعريف  زكرياء  السيد 

حي تليال إقامة ابن بطوطة عمارة 18 

شقة رقم 50 . تيكيوين أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 310.

112I

beta conseil

DOMAINE LITTORAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

DOMAINE LITTORAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 الدار 
البيضاء. - 20300 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE LITTORAL
-تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املاشية ) االبقار الحلوب(
-تربية و انتاج املنتجات الحيوانية 

و تسمين الحيوانات.
تسويق  و  تصدير  و  -استيفاد 

املنتجات الحيوانية..
زنقة   10  : عنوان املقر اال تماعي 
الدار   5 الحرية الطابق الثالت شقة 
البيضاء  الدار   20300  - البيضاء. 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 : اكباوي  العالي  عبد  السيد 

10000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اكباوي  العالي  عبد  السيد 
اللطيف  عبد  شارع   68 عنوانه)ا( 
 1 ط  ا  درج  وفاء  اقامة  قدور  بن 
الدار البيضاء  ش1  بوركون 20400 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
اكباوي  العالي  عبد  السيد 
اللطيف  عبد  شارع   68 عنوانه)ا( 

 1 ط  ا  درج  وفاء  اقامة  قدور  بن 
الدار البيضاء  ش1  بوركون 20400 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811418.
113I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

A2 PISCINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

BELYO  CONSULTING  GROUPE
الشقة رقم 01 الطابق األول رقم 27 

ارض العبدي طريق اسفي مراكش
A2 PISCINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 

رقم 01 الطابق األول رقم 27 ارض 
العبدي طريق اسفي مراكش

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91759
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تحويل  يناير 2022  املؤرخ في 06 
 01 الشقة رقم  املقر اال تماعي من 
ارض العبدي   27 الطابق األول رقم 
الحي  الى   مراكش  اسفي  طريق 
 158 رقم  غانم  سيدي  الصناعي 

الطابق األول املكت1 رقم 33.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2022 تحت رقم 1258.
114I

NOUSSAIR MOHAMED

MONFOURNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUSSAIR MOHAMED
 DYOUR MARJANE GH 5 IMM

 4 ETAGE 2 MARRAKECH
 N°10 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MONFOURNI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار الدرب 
ويركان اسني الحوز مراكش - 40000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122491

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONFOURNI
غرض الشركة بإيجاز : التجارة

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - الدرب ويركان اسني الحوز مراكش 

40000  مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مريم كنديز :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كنديز  مريم  السيدة 
الحوز  اسني  ويركان  الدرب  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  كنديز  مريم  السيدة 
الحوز  اسني  ويركان  الدرب  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم -.

115I

CAFE GODAX

CAFE GODAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CAFE GODAX

 26AVENUE MERS SULTAN

 APPT 3 ETG 1 CASABLANCA ،

20130، CASABLANCA 20130

CAFE GODAX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  26 

شارع مرس السلطان شقة  3 

الطابق األول البيضاء   - 20130 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.502257

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 يناير 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 3 26 شارع مرس السلطان شقة    «

 20130  - البيضاء    األول  الطابق 

»املجمع  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 
 ، رياض أولفا   ، السكني بيتي سكن 

 20240  -  .4 املتجر رقم   ،  92 مبنى 

الدارالبيضاء  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811470.

116I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE AL BANOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE AL BANOUNE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

األر�شي رقم 371 مر ان 4 - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AL BANOUNE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

األر�شي رقم 371 مر ان 4 - 50000 

مكناس املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة الدخماة فاطمة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فاطمة  الدخماة  السيدة 
 50000 مر ان    371 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

فاطمة  الدخماة  السيدة 
 50000 مر ان    371 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   14 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 173.

117I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE IKHWANE DU

NORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE IKHWANE DU NORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري رقم 35 رياض ويسالن 

الشطر ل6 ويسالن - 50080 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IKHWANE DU NORD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - ميكانيكي   - البضائع لحساب الغيف 

بيع ا زاء السيارات.

املحل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

ويسالن  رياض   35 رقم  التجاري 

الشطر ل6 ويسالن - 50080 مكناس 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

السيدة العكيوي فاطمة الزهراء 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة العكيوي فاطمة الزهراء 
 02 الشطر   1663 رفم  عنوانه)ا( 
مكناس   50000  7 البساتين  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة العكيوي فاطمة الزهراء 
 02 الشطر   1663 رفم  عنوانه)ا( 
مكناس   50000  7 البساتين  تجزئة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 358.
118I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE SOOSO
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SOOSO TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 

الال ياقوت زاوية مصطفى ماني 
الطابق األول رقم 56 - 20000 الدار 

البيضاء املفرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55273

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 يناير 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»61 شارع الال ياقوت زاوية مصطفى 

ماني الطابق األول رقم 56 - 20000 

 29 »رقم  إلى  املفرب«  الدار البيضاء 

 50000  - سنبلة  تجزئة   2 الطابق 

مكناس  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   01 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 378.

119I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE SAHRAOUI

IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

  SOCIETE SAHRAOUI IMPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 

الال ياقوت زاوية ماني الطابق األول 

رقم 56 - 20000 الدار البيضاء 

املفرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55283

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 06 يناير 2022 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

ماني  زاوية  ياقوت  الال  شارع   61«

الطابق األول رقم 56 - 20000 الدار 

البيضاء املفرب« إلى »رقم 29 الطابق 

مكناس    50000  - سنبلة  تجزئة   1

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 394.

120I



3181 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE OUNSS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE OUNSS TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 53 
صراميطو 5 ليفاك تواركة - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE OUNSS TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل   - الغيف  لحساب  البضائع 

األغراض لحساب الغيف - التجارة.
 53 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
 50000  - ليفاك تواركة   5 صراميطو 

مكناس املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : احمد  األن�شي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد األن�شي احمد عنوانه)ا( 53 
 50000 تواركة  ليفاك   5 صراميطو 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد األن�شي احمد عنوانه)ا( 53 
 50000 تواركة  ليفاك   5 صراميطو 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 430.

121I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE BENSASSI
TRANSPORTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE BENSASSI

TRANSPORTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
األر�شي رقم 936 تجزئة لبفيدية - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE BENSASSI  :

.TRANSPORTER
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أشغال   - الغيف  لحساب  البضائع 

.TAPPISSERIE - مختلفة للبناء

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 - لبفيدية  تجزئة   936 رقم  األر�شي 

50000 مكناس املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد العماري يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العماري يوسف عنوانه)ا( 
 19 الطابق األول رقم   2 رقم   4 زنقة 

الوحدة 3 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد العماري يوسف عنوانه)ا( 
 19 الطابق األول رقم   2 رقم   4 زنقة 

الوحدة 3 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 431.

122I

FIDUCIA-MID

STE DANGENS CAR  SARL .
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميمالل ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
  STE DANGENS CAR  SARL .
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 931 حي 
االندلس  - 15400 تيفلت املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 د نبف 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»931 حي االندلس  - 15400 تيفلت 
 - الرفاهية   حي   38« إلى  املغرب« 

52400 الريش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   01 بتاريخ  االبتدائية بتيفلت  

2022 تحت رقم 322.

123I

NOTAIRE BERRADA ADIL

IMMOBILIER ATTAMYIZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue Omar Ibn El

 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger

Maroc

IMMOBILIER ATTAMYIZ  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 TANGER وعنوان مقرها اإل تماعي

 50 RUE DES ABATOIRS

 RESIDENCE MANIPOLIO

 ENTRE SOL BUREAU N 13 -

.90000 TANGER MAROC

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.111509

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2022 يناير   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد سباعي  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   625

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.250

يناير   06 بتاريخ  الوليدي  نجي1 

.2022

محمد سباعي  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تماعية  حصة   625

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.250

عبداللطيف الوليدي بتاريخ 06 يناير 

.2022

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 861.
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chrono services

ONE TEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services

45 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

26100، برشيد املغرب

ONE TEA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 

13 شارع محمد الخامس الطابق 3 

يسار تجزئة اليسر  برشيد - 26100 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ONE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TEA

غرض الشركة بإيجاز : التعبئة و 

التغليف وتوزيع الشاي.

الرقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 3 شارع محمد الخامس الطابق   13

يسار تجزئة اليسر  برشيد - 26100 

برشيد املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 WANG  WEI :  1.000 السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   WANG  WEI السيد 
 CFCIM الصناعية  التجزئة   64
البيضاء  الدار   27182 بوسكورة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(   WANG  WEI السيد 
 CFCIM الصناعية  التجزئة   64
البيضاء  الدار   27182 بوسكورة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 78.

125I

LAASRI CONSULTING SARL العسري كونسلتنغ

 LAASRI العسري كونسلتنغ
CONSULTING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 LAASRI العسري كونسلتنغ
CONSULTING SARL

الطابق 1  ميلة 3 زنقة 17 رقم 
3 قرية الجماعة الدار البيضاء، 
20430، الدار البيضاء املغرب
 LAASRI العسري كونسلتنغ

CONSULTING SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : الطابق 
1  ميلة 3 زنقة 17 رقم 3 قرية 
الجماعة  الدار البيضاء 20430 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.409621

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 نونبف   04 في  املؤرخ 
 LAASRI كونسلتنغ  العسري  حل 
ذات  شركة   CONSULTING SARL
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإل تماعي الطابق 1  ميلة 3 زنقة 17 
الدار البيضاء  3 قرية الجماعة   رقم 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20430

إلغالق.

و عين:

و  العسري  وداد   السيد)ة( 
 9 رقم   11 بلوك  حي ملياء  عنوانه)ا( 

الدار   20350 البيضاء  الدار  م  ح 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  الفتح  أبو  محمد     السيد)ة( 
زنقة   2 حي السدري بلوك  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   20650  49 رقم   36

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 04 نونبف 2021 وفي 179 شارع 

العقيد العالم حي السدري مجموعة 

الدار   20650 البيضاء  الدار   5

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

د نبف 2021 تحت رقم 806032.

126I

كبادكاف

AFRICA HARDWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

كبادكاف

49 شارع الجيش امللكي 
الطابق4رقم13 ، 62000، الناضور 

املغرب

AFRICA HARDWARE »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

اوروبا زنقة 25 رقم 69 اوالد لحسن 

الناضور - 62000 الناضور املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.21493

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 فبفاير 2022

األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين القانون االسا�شي للشركة بما 

القانونية  التغييفات  دلك  ميع  في 

التي تم ا راؤها حتى االن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 03 فبفاير 

2022 تحت رقم 207.

127I

fiduciaire belfisc

SNABARO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
SNABARO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 245 

تجزئة العيون - 25050 ابي الجعد 
اململكة املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.247
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2022 يناير   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»400.000 درهم« أي من »600.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 05/2022.

128I

فيدو الفتح

 HUILERIE TAOUAME
معصرة التوئم

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيدو الفتح
29 زنقة 16 نونبف ساحة واد املخازن 

م.ج ، 30000، فاس املغرب
HUILERIE TAOUAME معصرة 

التوئم  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
املنصف عبد الغاية السواحل 

تر يست - 32350 تر يست املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
111

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
معصرة   HUILERIE TAOUAME

التوئم.
غرض الشركة بإيجاز : 1 معصرة 

زيت الزيتون
2 انشاء مقهى

3 مقاول في التصدير و االستيفاد.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
السواحل  الغاية  عبد  املنصف 
تر يست - 32350 تر يست املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 2.000   : الحيوني  علي  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد علي الحيوني  عنوانه)ا( 21 
بلعباس  تجزئة   4 اقامة فائزة شقة 

عين الشقاف 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد علي الحيوني عنوانه)ا( 21 
بلعباس  تجزئة   4 اقامة فائزة شقة 

عين الشقاف 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ  بتار يست   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 10.
129I

KHALID EL BEDRI

SYM  CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

KHALID EL BEDRI
 HAY ABOURI RUE 3 N° 8 ،
90000، TANGER MAROC

SYM  CAR  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 شارع 
بئف انزران محل رقم 20  - 90000  

طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.94239

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 05 أكتوبر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»18 شارع بئف انزران محل رقم 20  - 
90000  طنجة املغرب« إلى »14 شارع 
إدريس األول عمارة كوامبفا رقم 25 - 

9000  طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 765.

130I

FIDACTIVE

U-SEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

U-SEA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عند 
WEDOM  بلوك 25 شارع تطوان 
رقم 133 مكت1 رقم 5 و6 الطابق 

الثالث الحي املحمدي اكادير - 
80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
50379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.U-SEA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تا ر   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

ينفذ عمليات االستيفاد والتصدير.
عند   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تطوان  شارع   25 بلوك    WEDOM
الطابق  و6   5 مكت1 رقم   133 رقم 
 - اكادير  املحمدي  الحي  الثالث 

80000 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : رشيد  الصروخ  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 CURREAUX Nikita السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصاروخ رشيد عنوانه)ا( 
 36 فوين  رقم  اندس  لوس  شارع 

مدريد - مدريد اسبانيا.
 CURREAUX Nikita السيدة 
دول  ماركست  شارع   9 عنوانه)ا( 

39100  - -  فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الصروخ رشيد عنوانه)ا( 
 36 فوين  رقم  اندس  لوس  شارع 

مدريد - مدريد اسبانيا
 CURREAUX Nikita السيدة 
دول  ماركست  شارع   9 عنوانه)ا( 

39100  - - فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   07 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2022 تحت رقم 108447.
132I

FIECO SARL

SODIMAREP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
SODIMAREP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
مصطفى املعاني  رقم 382 - * 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30131

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 د نبف   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ماري  ان  )ة(  السيد  تفويت 
5.500 حصة ا تماعية من  فريندو 
السيد  لفائدة   حصة   5.500 أصل 
د نبف   07 بتاريخ  فريندو  كرول  )ة( 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 810942.

133I

FIECO SARL

SODIMAREP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

SODIMAREP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 
مصطفى املعاني  رقم 382 - *  

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.30131
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 د نبف   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
استيفاد وتوزيع اال هزة الطبية

استيفاد وتوزيع وسائل التشخيص 
في املختبف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 01 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 810942.

134I

fiduciaire belfisc

STE JOUMAIRA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ ، 25050، 

ابي الجعد املغرب
STE JOUMAIRA TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 07 مكرر 
تجزئة البستان - 25060 ابي الجعد 

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.271

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2022 يناير   12 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE JOUMAIRA الوحيد  الشريك 
 10.000 رأسمالها  مبلغ    TRANS
 07 اإل تماعي  درهم وعنوان مقرها 
ابي   25060  - مكرر تجزئة البستان 
 : ل  نتيجة  املغربية  اململكة  الجعد 

عدم اشتغال الشركة.
مكرر   7 و حدد مقر التصفية ب 
ابي الجعد   25060 - تجزئة البستان 

اململكة املغربية. 
و عين:

السيد)ة( هاني  مسقم و عنوانه)ا( 
7 تجزئة البستان  25060 ابي الجعد 
اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 04/2022.

135I

ELJAMHARI CONSULTING

 DEROUA PROMOTION
»دروة برومسيون«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELJAMHARI CONSULTING

 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA

MAROC

DEROUA PROMOTION »دروة 

برومسيون« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 67، 

الطابق الثاني، شقة 3، زنقة عزيز 

بالل، املعاريف، الدار البيضاء. الدار 

البيضاء. 20370 الدار البيضاء. 

اململكة املغربية.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

517415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2021 شتنبف   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

»دروة   DEROUA PROMOTION

برومسيون«.

املباني   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتطوير العقاري.

: رقم 67،  عنوان املقر اال تماعي 
زنقة عزيز   ،3 شقة  الثاني،  الطابق 

بالل، املعاريف، الدار البيضاء. الدار 

البيضاء.  الدار   20370 البيضاء. 

اململكة املغربية..

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد بنزيان :  340 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد محمد حنان :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ياسين  ادي :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياسين  ادي  السيد 
تجزئة معمورة، عمارة 235، رقم 2، 

اململكة  سال   11012 سال.  احصين 

املغربية..

عنوانه)ا(  حنان  محمد  السيد 
ح م   60 رقم   1 زنقة   2 حي التيسيف 

الدار البيضاء 20530 الدار البيضاء. 

اململكة املغربية..

السيد سعيد بنزيان عنوانه)ا( حي 
الفضل زنقة 25 رقم 20 عين الشق  

الدار البيضاء 20470 الدار البيضاء. 

اململكة املغربية..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  ياسين  ادي  السيد 
تجزئة معمورة، عمارة 235، رقم 2، 

اململكة  سال   11012 سال.  احصين 

املغربية.

عنوانه)ا(  حنان  محمد  السيد 
ح م   60 رقم   1 زنقة   2 حي التيسيف 

الدار البيضاء 20530 الدار البيضاء. 

اململكة املغربية.

السيد سعيد بنزيان عنوانه)ا( حي 
الفضل زنقة 25 رقم 20 عين الشق  

الدار البيضاء 20470 الدار البيضاء. 

اململكة املغربية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبف 2021 تحت رقم 794303.

136I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

ENNOUGUI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS OUED ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

ENNOUGUI NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املصلى 

القديمة الزنقة 4 رقم 256 - 25350 

وادي زم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENNOUGUI NEGOCE

االستيفاد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.

املصلى   : اال تماعي  املقر  عنوان 
القديمة الزنقة 4 رقم 256 - 25350 

وادي زم املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيدة امال النوكي :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  النوكي  امال  السيدة 

917 تجزئة 20 غشت 25350 وادي 

زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  النوكي  امال  السيدة 

917 تجزئة 20 غشت 25350 وادي 

زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم  بتاريخ 20 د نبف 

2021 تحت رقم 230/2021.

137I

ORIEN.COMPTA

B.S.S CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

ORIEN.COMPTA

52 شارع محمد الخامس حي 

الحسني بركان ، 60300، بركان 

املغرب

B.S.S CAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

18 زنقة احفيف حي الوفاق سيدي 

سليمان - 60300 بركان املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7067

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 نونبف   24 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسيف  ديد 

امباركي لبنى كمسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبف   10 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2021 تحت رقم 725.

138I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ORGANIC VALLEY
إعالن متعدد القرارات

 EL FRKACHI ZAKARIAA
()CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميفة 
الطابق االول رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب
ORGANIC VALLEY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 
أفراسو  ماعة العليين الطابق 

االر�شي رقم 121 - 93055 املضيق 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28917
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
03 د نبف 2021 تم اتخاذ  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
تقرر الجمعية العامة إضافة  مايلي: 
لشركة  ثاني  ديد  قانوني  ممثل 
 ،  »ORGANIC VALLEY SARL«
املغربي  الدبدي،  السيد.سفيان 
الجنسية ،املقيم بالحي الجديد شارع 
الفنيدق،  مو�شى ابن نصيف رقم 116 
لفتفة   ، الوظيفة  هذه  يقبل  الذي 
، وذلك مقابل أ ر يتم  غيف محدودة 
الجمعية  قبل  من  الحًقا  تحديده 
العامة العادية. وبالتالي، ستتم إدارة 
قبل  اآلن فصاعًدا من  الشركة من 
السيد.أشرف  القانونيين  املمثلين 

الشعيفي و السيد. سفيان الدبدي.
على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 
بعد اتخاذ القرارات السابقة  مايلي: 
تعديل  العامة  الجمعية  قررت   ،
املادة املتعلقة بإدارة الشركة لنظام 
وفًقا   ، املذكورة  للشركة  األسا�شي 
للشركات  املنظم  القانون  ألحكام 
كما تقرر  ذات املسؤولية املحدودة. 
الجمعية العامة اعتماد نظام أسا�شي 
بهذه  منه  نسخة  وترفق   ،  ديد 

املحاضر.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

قرر   ، التغييف  لهذا  نتيجة  مايلي: 

الشركاء تعديل املادة 14 من النظام 

املادة 14  األسا�شي على النحو التالي: 

»ُيدار الشركة من قبل  املسيفون:   -

مسيف واحد أو أكثف يتم اختيارهم من 

بين املساهمين أو من خار هم ، ويتم 

تعيينهم من قبل املساهمين باألغلبية 

يوقع كل منهم االلتزامات املتعاقد  ؛ 

توقيعهم  مع   ، الشركة  باسم  عليها 

ا أو متبوًعا بكلمات 
ً
الشخ�شي مسبوق

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

اآلن  وحتى  املسيف  أو  املسيفين  ألحد 

السيد.أشرف  من  كل  تعيين  تم   ،

الدبدي،  السيد.سفيان  و  الشعيفي 

كمسيفين قانونيين مشاركين للشركة 

إلى  باإلضافة  محدودة.  غيف  لفتفة 

ذلك ، ستكون الشركة ملزمة قانوًنا 

بجميع األعمال والوثائق املتعلقة بها 

من خالل التوقيع املشتفك للمسيفين 

املشاركين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

30 د نبف  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2021 تحت رقم 7520.
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 Majalat Consulting SARL مجاالت لالستشارات

AU

مجاالت لالستشارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 Majalat مجاالت لالستشارات

Consulting SARL AU

رقم 24 الطابق الثاني، عمارة 17، 

تجزئة املسيفة، شارع الرياض، 

املحمدية ، 28810، املحمدية 

املغرب

مجاالت لالستشارات

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 18 
شارع 3 تجزئة رات س الطابق األول  
حي القدس سيدي البفنو�شي 20600 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29535

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 21 أكتوبر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
س  رات  تجزئة   3 شارع   18 »رقم 
سيدي  القدس  حي  األول   الطابق 
البيضاء  الدار   20600 البفنو�شي 
اململكة املغربية« إلى »رقم 24 الطابق 
الثاني عمارة 17 تجزئة املسيفة شارع 
اململكة  املحمدية    28820 الرياض 

املغربية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

د نبف 2021 تحت رقم 2712.
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NADEK CONSULTING

BOX 71
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADEK CONSULTING
 AV AHMED EL BAKKAL N
 61 BIS ، 93000، TETOUAN

MAROC
BOX 71 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الريحان رقم 33 - 93000 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29303
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يناير   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها    BOX 71
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
تطوان   93000  -  33 رقم  الريحان 

املغرب نتيجة ل : كساد تجاري.
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شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تطوان   93000  -  33 رقم  الريحان 

املغرب. 
و عين:

و  البحيفي  عمر   السيد)ة( 
تطوان   93000 تطوان  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير  بتاريخ 01  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 324.
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BUREAU ESSOUFYANI

SLATE PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
SLATE PROJECTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي مدينة 

 27G - الوحدة الشطر الثاني الرقم
70000 العيون املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35195

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 فبفاير   01 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
توزيع وتسويق املعدات الكهربائية
كافة األنشطة املتعلقة بالطاقات 

املتجددة.
تجميع وصيانة وتركي1 األلواح   
املنزلي  لالستخدام  الشمسية 

والصناعي والزراعي.

توريد وتركي1 أي نظام للمراقبة 

الحرائق؛  عن  الكشف  ؛  بالفيديو 

واإلضاءة  والتدفئة  الهواء  تكييف 

واملصابيح والتبديل.

إنتاج الكهرباء األصلية واملتجددة 

وخاصة الخاليا الكهروضوئية.

 التجارة.

االستيفاد والتصدير.

أي عملية صناعية   ، وبو ه عام 

أو تقنية أو مالية أو تجارية مرتبطة 

بغرض  مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل 

ألغراض  أو  أدناه  املوضح  الشركة 

طريقة  بأوسع  صلة  ذات  أو  مماثلة 

يمكن أن تسهم في تطوير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

07 فبفاير  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2022 تحت رقم 328.
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GEANT CONSEIL

AKOUNE BIOFARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AKOUNE BIOFARM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

طارق بن زياد و ابن عيشة اقامة 

اكسيل سيور عمارة 18 الشقة رقم 

6 - 40000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

118141

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 غشت   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKOUNE BIOFARM
املزرعة؛   : غرض الشركة بإيجاز 
تربية األغنام واملاشية ؛ تربية النحل..
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اقامة  عيشة  ابن  و  زياد  بن  طارق 
الشقة رقم   18 اكسيل سيور عمارة 

6 - 40000 مراكش  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني بنكروم  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنكروم   الغني  عبد  السيد 
 66023 كندا  مونتفيال  عنوانه)ا( 

مونتفيال كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
بنكروم   الغني  عبد  السيد 
 66023 كندا  مونتفيال  عنوانه)ا( 

مونتفيال كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 
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مونيتيد

ASK CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 12 
الطابق االر�شي مكت1 رقم 2 تطوان 

، 93000، تطوان املغرب
ASK CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي شبار 
شارع موالي رشيد زنقة املقبفة محل 
رقم 2 مرتيل - 93150 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

30897

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASH

غرض الشركة بإيجاز :  الوساطة 

املالية

تا يف معدات البناء.

عنوان املقر اال تماعي : حي شبار 

شارع موالي رشيد زنقة املقبفة محل 
رقم 2 مرتيل - 93150 مرتيل املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة خولة داني :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  داني  خولة  السيدة 
شارع   7 شقة   16 زنقة النجف رقم 

الدار   20000 البيضاء  املومن  عبد 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  داني  خولة  السيدة 
شارع   7 شقة   16 زنقة النجف رقم 

الدار   20000 البيضاء  املومن  عبد 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير  بتاريخ 02  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 524.

144I
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O CAPITAL GROUP

EVENCY EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EVENCY EVENT
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد  في » طور التصفية 
» برأسمال   100.000,00 درهم  
املقر اال تماعي: 179, شارع موالي 

الحسن األول، سلم ب الطابق 
الخامس، رقم 17، الدار البيضاء 

السجل التجاري 447809 – 
التعريف الجبائي 37754432

قفل التصفية
بتاريخ   املؤرخ  املحضر  بمقت�شى 
الشريك  قرر   2021 ديسمبف   31

الوحيد لشركة
 Evency Event  ما يلي     

املصفي  على حسابات  املصادقة 
 2021 أكتوبر   31 للفتفة املمتدة من 

إلى 31  ديسمبف2021 ؛
تصفية  قفل  على  املصادقة  ـ 

الشركة ؛
ـ إنهاء مهام املصفي، السيد محمد 

واكيل؛ 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
يناير2022 تحت  بتاريخ 21  البيضاء 

رقم 809384 
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IB PARTNERS

PATRISOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

20450، الدار البيضاء املغرب
PATRISOFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 82 زنقة 
سومية اقامة شهرزاد الطابق 6 
مكت1 رقم 28 املعارف - 20450 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PATRISOFT

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

اال هزة و البفامج املعلوماتية.
زنقة   82  : عنوان املقر اال تماعي 

 6 الطابق  شهرزاد  اقامة  سومية 

 20450  - املعارف   28 رقم  مكت1 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : السيد عبد القادر القنبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد حمزة القنبي :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   50   : السيد اناس القنبي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

50 حصة    : يحيى القنبي  السيد  

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

القنبي  القادر  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار زبيفات برشيد الساحل 

20700 برشيد  املغرب.

عنوانه)ا(  القنبي  حمزة  السيد 

 2 شقة   5 عمارة  االندلسية  اقامة 

20450 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  القنبي  اناس  السيد 

 2 شقة   5 عمارة  االندلسية  اقامة 

20450 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  القنبي  يحيى  السيد  

 2 شقة   5 عمارة  االندلسية  اقامة 

20450 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

القنبي  القادر  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار زبيفات برشيد الساحل 

20700 برشيد  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 4527.
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METREK COMPTA PRO

ASSAF TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

ASSAF TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفتح 

زنقة 4 رقم 430 - 14250 سيدي 

يحيى الغرب املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1151

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 د نبف   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   334 اسفار 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

د نبف   15 يوسف الرباح بتاريخ  )ة( 

.2021

اللطيف  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   333 اسفار 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

د نبف   15 يوسف الرباح بتاريخ  )ة( 

.2021

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة ا تماعية من   333 الخياطي 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

د نبف   15 يوسف الرباح بتاريخ  )ة( 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 07 

فبفاير 2022 تحت رقم 19/2022.

147I

trans lachaal

STE TIZIMI CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

trans lachaal

 hay rachad bloc 1 nu 273 ،

35000، taza maroc

 STE TIZIMI CAR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت1 

رقم 27 الطابق 3 إقامة شامة شارع 

قسومداح تازة - 35000 تازة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4783

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2020 يناير   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

توفيق  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تماعية  حصة   1.000  بار 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

 مال لشعل بتاريخ 20 يناير 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   08 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 000.

148I
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FIDU.ECO

ASESORIA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.ECO
170 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

90000، طنجة املغرب
ASESORIA INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الخوارزمي عمارة بدر محل رقم 1 - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASESORIA INVEST
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 -  1 الخوارزمي عمارة بدر محل رقم 

90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد علي الطاهري :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
السيد علي الطاهري : 100 بقيمة 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطاهري  علي  السيد 
بلوك  الفرابي  اقامة  افريقيا  ساحة 
طنجة   90000  5 شقة   1 طابق  ا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  الطاهري  علي  السيد 
ساحة افريقيا اقامة الفرابي بلوك ا 
طابق 1 شقة 5 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250497.
149I

BOUYA CONSULTIN 2

 BOULANGERIE-PÂTISSERIE
NEW JERSEY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BOUYA CONSULTIN 2
 AV MLY ABDELLAH ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER maroc
 Boulangerie-Pâtisserie New

Jersey شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 

 1 رقم 155 طابق 
ً
تجزئة رياض أهال

األر�شي - 90000 طنجة  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.116881

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2022 يناير   24 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
Boulangerie- الوحيد  الشريك 
مبلغ    Pâtisserie New Jersey
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي طنجة تجزئة رياض 
 - األر�شي  طابق   155 رقم   1  

ً
أهال

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة    90000
رفض طل1 االئتمان من البنك.

طنجة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طابق   155 رقم   1  

ً
تجزئة رياض أهال

األر�شي - 90000 طنجة  املغرب. 

و عين:

السيد)ة( السيد   وهري    الل و 

عنوانه)ا( حي مبفوكة شارع بن رحبة 

رقم 16 طنجة 90000 طنجة  املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 249726.

150I

Dilegis Premium Service

LEMK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

LEMK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي  شقة 30 

، 8 شارع ملي أحمد الوكيلي حسن - 

10020 الرباط  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.139209

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 نونبف   09 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    LEMK

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي  شقة 

30 ، 8 شارع ملي أحمد الوكيلي حسن 

 : املغرب نتيجة ل  الرباط    10020  -

ًما.. دَّ
َ
حل الشركة ُمْنَجٌز ُمق

و حدد مقر التصفية ب  شقة 30 

، 8 شارع ملي أحمد الوكيلي حسن - 

10020 الرباط  املغرب. 

و عين:
ليفيلين  كريستين     السيد)ة(  
منطقة  مدق  شارع   1 عنوانه)ا(  و 
تودغة 20210 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية :  شقة 30 
شارع ملي أحمد الوكيلي حسن,   8  ،

10020, الرباط, املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 514.

151I

FREE BUSINESS CENTER

BOUCHERIE JANAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FREE BUSINESS CENTER
 BD KHOURIBGA, N76

 RESIDENCE PIROLA A, APPT
 11,4EME ETAGE CASABLANCA

 ، 20640، CASABLANCA
MAROC

BOUCHERIE JANAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
441115

 05 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2019 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHERIE JANAT
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 زارة
غذاءية  مواد  لبيع  تجاري  محل 

متنوعة
املتا رة.

عنوان املقر اال تماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 20000 

الدار البيضاء  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أكناو  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أكناو  لحسن  السيد 
 114 الكبفى عمارة  التوسعة  أنا�شي 
 20640 البفنو�شي   20 رقم   1 مدخل 

الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  أكناو  لحسن  السيد 
 114 الكبفى عمارة  التوسعة  أنا�شي 
 20640 البفنو�شي   20 رقم   1 مدخل 

الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

152I

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

 SH BRAHMA PROMOTION-
SARL

إعالن متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
52 زنقة محمد اسميحة الطابق 

1 شقة 1 الدار البيضاء ، 20090، 
الدار البيضاء املغرب

 SH BRAHMA PROMOTION-
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 265 شارع 

الزرقطوني - الطابق 9 رقم 92 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.462351

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

 500 تفويت  على  -املصادقة  مايلي: 

السيد  طرف  من  ا تماعية  حصة 

الحسن  السيد  و  الحدادي  أحمد 

صبفي لفائدة السيد محمد اولحسن 

الجديد  التقسيم  على  االشهاد   -

لرأسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

تأكيد السيد الحسن صبفي كمسيف 

وحيد وتحديد صالحياته

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

النظام  على  املصادقة   •

األسا�شي املحين 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811811.

153I

ECOCOMPTA

SALIMED TRANS
إعالن متعدد القرارات

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

SALIMED TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 159 زنقة 

الزبيف ابن العوام الطابق 2 الشقة 

اليسرى الصخور السوداء - 20290 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.437351

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

330 حصة  فوت السيد مراد زرداح 

سليم  عادل  السيد  الى  ا تماعية 

السيد  الى  و  ا تماعية  160حصة 

محمد الراقي 170حصة ا تماعية

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد مراد زرداح و تعيين 

السيد محمد الراقي كمسيف  ديد الى 

 ان1 السيد عادل سليم  

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�شي للشركة

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل الفصول 6،7 و 42

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند رقم 0: الذي ينص على مايلي: 

0

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811715.

154I

FLASH ECONOMIE

JEWELRY EXPERTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JEWELRY EXPERTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

سهيل الرومي 39 رقم 20 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

523243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JEWELRY EXPERTS

غرض الشركة بإيجاز : مجوهرات 

فاخرة او اشياء فاخرة.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 20000  -  20 رقم   39 سهيل الرومي 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

سفياني  بسيم  الدين  عز  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سفياني  بسيم  الدين  عز  السيد 

فاتح  الحاج  تجزئة   345 عنوانه)ا( 

طابق 1 األلفة 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

سفياني  بسيم  الدين  عز  السيد 

فاتح  الحاج  تجزئة   345 عنوانه)ا( 

طابق 1 األلفة 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 2021 تحت رقم 801292.

155I



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3190

FLASH ECONOMIE

 RESTAURANT DAR

BOUAZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 RESTAURANT DAR BOUAZZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  اك بيش 

كوتييف بالنييف دار بوعزة  - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

529347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 شتنبف   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RESTAURANT DAR BOUAZZA

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

عنوان املقر اال تماعي :  اك بيش 

 20000  - بوعزة   دار  بالنييف  كوتييف 

الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز بارديا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بارديا   العزيز  عبد  السيد 
 29 زنقة  مستونة  تجزئة  عنوانه)ا( 
رقم 18 الحي الحسني  20000 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
بارديا   العزيز  عبد  السيد 
 29 زنقة  مستونة  تجزئة  عنوانه)ا( 
رقم 18 الحي الحسني  20000 الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 809760.
156I

FLASH ECONOMIE

KRONO PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

شركة كرونو بنو ش.م.م  ش و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:100.000 درهم

االدريسية 4 شارع عبدهللا الصنهاجي 
رقم 419 الطابق 4 الشقة 7 الدار 

البيضاء  
تحويل املقر اال تماعي للشركة

الغيف  العام  الجمع  بمقت�شى 
قرر   ،  18/01/2022 بتاريخ  العادي 
ش.م.م    « كرونو بنو  شركة    شركاء 

ش ذات الشريك الوحيد ما يلــــي:
تحويل املقر اال تماعي للشركة    -
من : 12 زنقة صبفي بو معة ط 1 ش 

6 الدار البيضاء
عبدهللا  شارع   4 االدريسية   : الى 
الصنهاجي رقم 419 الطابق 4 الشقة 

7 الدار البيضاء
األسا�شي  القانون  تحيين   -

للشركة. 
كتابة  لدى  القانونـي  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالبيضاء 
رقم  تحت   07/02/2022 بتاريخ   

.  811673
 من أ ل الخالصة و البيان

التسييف

157I

FLASH ECONOMIE

UNIDONE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 UNIDONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة رقم 

25 تجزئة النخيلة الطابق االر�شي 

محل رقم 22 - 12000 تمارة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIDONE

غرض الشركة بإيجاز : - استغالل 

الخفيفة  الو بات  ومطاعم  املقاهي 

وصاالت  الشاي  وغرف  واملطاعم 

املتلجات ومحالت املعجنات واملخابز 

 - االستقبال.  وحفالت  املطاعم   - ؛ 

وتصنيع  وتوزيع  وتمثيل  وبيع  شراء 

املنتجات والسلع واإلمدادات   ميع 

األشياء  بأحد  املتعلقة  وامللحقات 

املحددة.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق  النخيلة  تجزئة   25 رقم 

االر�شي محل رقم 22 - 12000 تمارة  

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر املطيفي  :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 670   : الشاكي   السيد  ميل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر املطيفي  عنوانه)ا( 10 
 23 شقة  املنزه  اقامة  القاهرة  زنقة 

حسان  10000 الرباط املغرب.

عنوانه)ا(  السيد  ميل الشاكي  
تجزئة دار السالم زنقة بني   40 رقم 

الرباط   10000 السوي�شي   مسكين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عمر املطيفي  عنوانه)ا( 10 
 23 شقة  املنزه  اقامة  القاهرة  زنقة 

حسان  10000 الرباط املغرب

عنوانه)ا(  السيد  ميل الشاكي  
تجزئة دار السالم زنقة بني   40 رقم 

الرباط   10000 السوي�شي   مسكين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 135257.

158I

FLASH ECONOMIE

 ASE REPAIR ET

DIAGNOSTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ASE REPAIR ET DIAGNOSTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�شي رقم 04 حي بوريفاج عمارة 

86-87  - 13100 بوزنيقة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2022 د نبف   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REPAIR ET DIAGNOSTIC
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصيانة   ، التشخيص   ، السيارات 
 ، اإلصالح  أعمال   ، التلقائية 
 ، التشخيصات   ، امليكانيكية العامة 
 ، املرافق   ، اآللية والهوائية  الكهرباء 
ملحقات  تا ر   ، والتطوير  التدري1 
السيارات   - السيارات  غيار  قطع  أو 
والشحن  والبيع  والشراء  اليدوية 
والتجارة بشكل عام لجميع منتجات 
والتجهيزات  واملعدات  اإلطارات 
املتعلقة بالسيارات واملركبات بشكل 
عام وأي معدات صناعية والهندسة 
نقل   / وتوفيف   ، وغيفها  املدنية 

الخدمات.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
حي بوريفاج عمارة   04 االر�شي رقم 

87-86  - 13100 بوزنيقة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  السالمي  الشرقاوي  السيد 
 100 حصة بقيمة   1.000   : العزيز 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبد  السالمي  الشرقاوي  السيد 
العزيز عنوانه)ا( 38 درب السالميين 

القديم  25060 ابي الجعد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عبد  السالمي  الشرقاوي  السيد 

العزيز عنوانه)ا(  38 درب السالميين 

القديم  25060 ابي الجعد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

يناير 2022 تحت رقم 47.

159I

FLASH ECONOMIE

PLAY PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PLAY PLUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 167 شارع 

عبد املومن اقامة اليمامة )ا( الطابق 

1 رقم 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PLUS

غرض الشركة بإيجاز : تا ر.

 167  : اال تماعي  املقر  عنوان 

اليمامة  اقامة  املومن  عبد  شارع 
الدار   20000  -  2 رقم   1 الطابق  )ا( 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة أمينة ملوكي :  600 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 400   : ملوكي  املصطفى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أمينة ملوكي عنوانه)ا( 04 
زنقة اال تماع  20000 الدار البيضاء 

املغرب.
السيد املصطفى ملوكي عنوانه)ا( 
 20000  1 طابق  اال تماع  زنقة   04

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة أمينة ملوكي عنوانه)ا( 04 
زنقة اال تماع  20000 الدار البيضاء 

املغرب
السيد املصطفى ملوكي عنوانه)ا( 
 20000  1 طابق  اال تماع  زنقة   04

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811343.
160I

ibtihal fiduciaire

KANIBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
kaniba sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 973 
االمل توسيعة القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50875

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يناير 2022 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم 973 االمل توسيعة القنيطرة - 
14000 القنيطرة املغرب« إلى »شارع 
محمد الديوري ومحمد عبده اقامة 

رقم  مكت1  التاني  الطابق  كاميليا 
القنيطرة    14000  - القنيطرة    24

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 500.

161I

ibtihal fiduciaire

KANIBA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
kaniba sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 973 
توسيعة االمل القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.50875

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كنيبة  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
500 حصة ا تماعية من أصل 500 
حصة لفائدة  السيد )ة( حسن كنيبة 

بتاريخ 12 يناير 2022.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 500.

162I

DEMER CONSULTING

MM GESTION MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدارالبيضاء 
املغرب
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MM GESTION MAROC  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 8 
عين دياب  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسيف  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.289969

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2022 يناير   10 املؤرخ في 
مسيف  ديد للشركة السيد)ة(  كامرا  

نور الدين كمسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811781.
163I

COMPETENCES CONSULTANTS

البيل ڤي
إعالن متعدد القرارات

البيل ڤي ش.م.
كلم 3.500، زاوية زنقة الريف و 
طريق زعيف، السوي�شي-الرباط 

السجل التجاري: 27433. 
تأسيس فروع تابعة للشركة.

مجلس  محضر  قرار  على  بناءا 
فبفاير   16 بتاريخ  الصادر  اإلدارة 
ڤي  »البيل  شركة  قامت   ،2021
فروع تابعة للشركة  بإنشاء  ش.م«، 

مميزاتها كالتالي:  
 12 شارع املحطة عين السبع الدار 
بالعنوان    الكائن  :التالي  البيضاء؛ 

البيل ڤي عين السبع
و4   2-3 رقم  كامليا  تجزئة   :
الكائن  البيضاء؛     الدار  بوسجور 

بالعنوان التالي  البيل ڤي بوسجور
بالعنوان  الكائن  البيضاء؛  الدار 
 3 بوسكورة تجزئة األندلس    : التالي 
البيل ڤي  و8    7 عمارة   11 مجموعة 

بوسكورة
بالعنوان  الكائن  البيضاء؛  الدار 
كوتي  حسين   طه  زنقة   46 التالي: 

البيل ڤي
زنقة  التالي:  بالعنوان  الكائن   
الوداية و زنقة عبد الرحمان املجدوب 

و زنقة أبو يوسف مسداغي لفيالت 
البيل ڤي لفيالت

الدار البيضاء؛   
الكائن بالعنوان  الدار البيضاء؛  
الشفشاوني  شارع   155 التالي: 
السبع  عين  ڤي  البيل   : السبع  عين 

الشفشاوني
إقامة  التالي:  بالعنوان  الكائن 
سلمى سيدي سعيد مكناس؛  البيل 

ڤي سيدي سعيد
البيل ڤي املحمدية الحسن الثاني 
الكائن بالعنوان التالي: شارع الحسن 

الثاني، املحمدية.
من  الفروع  هذه  تسييف  سيتم 
رئيس   ، بناني  زهيف  السيد  طرف 
مجلس إدارة شركة البيل ڤي ش.م، 
و الذي سيصبح مؤهال بشكل قانوني 
لتمثيل الفروع التي تم إحداثها أو من 

طرف أي شخص يوكله.     
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم  تحت   01/2022  /25 يوم 

 .121615
من ا ل التلخيص و النشر

املسيف
164I

COMPETENCES CONSULTANTS

البيل ڤي
إعالن متعدد القرارات

البيل ڤي ش.م.
كلم 3.500، زاوية زنقة الريف و 
طريق زعيف، السوي�شي-الرباط 

السجل التجاري: 27433. 
 تأسيس فروع تابعة للشركة..

مجلس  محضر  قرار  على  بناءا 
شتنبف   16 بتاريخ  الصادر  اإلدارة 
ڤي  »البيل  شركة  قامت   ،2021
فروع تابعة للشركة  بإنشاء  ش.م«، 

مميزاتها كالتالي:
شارع   42/44  ،9999 عمارة 
الراشدي، زاوية شارع ليستانيا   البيل 
الراشدي  شارع  البيضاء  الدار  ڤي 

الكائن بالعنوان التالي:
الدار  الغزالي  أبوحمد  زنقة  و   

البيضاء.

زاوية  التالي:  بالعنوان  الكائن 
الغزالي و زنقة زرياب أكدال الرباط.  

البيل ڤي مالغو
إقامة  التالي:  بالعنوان  الكائن 
أكادير.  لقمان شارع قا�شي عياض، 

البيل ڤي القا�شي عياض أكادير
زاوية  التالي:  بالعنوان  الكائن 
ساحة إيطاليا و زنقة بلغراد، الرباط.: 

الرباط أوسيون البيل ڤي
الكائن بالعنوان التالي: زاوية شارع 
09 أبريل و زنقة عطارد النخيل، الدار 

البيضاء.:بامليي  البيل ڤي
شارع   37 التالي  بالعنوان  الكائن 
البيضاء.  بوركون،الدار  بوركون، 
بوركون  البيضاء  الدار  ڤي  البيل 

إكسبفيس:
حدائق  التالي:  بالعنوان  الكائن 
 7 الجزء   10 الرقم  باب  النخيل 
مراكش  ڤي  البيل  مراكش.:  باملغي، 

باملغي
الكائن بالعنوان التالي: 83، تجزئة 
إقامة الشيخ التازي،  األلفة تمديد، 
البيل ڤي  الدار البيضاء.:  حي الوئام، 

األلفة 2
الكائن بالعنوان التالي: 113 شارع 
الدار  مارس،   2 زكي الدين الطاو�شي 

البيضاء.: البيل ڤي 2 مارس
البيل ڤي بوسجور ميموزا : الكائن 
محل  هدى  إقامة  التالي:  بالعنوان 
زنقة إسحاق إبن حنين شارع   1 رقم 
ابراهيم الرداني تمديد حي املعاريف، 

الدار البيضاء. 
البيل ڤي بوسيجور ليالس الكائن 
حي  ليالس،  زنقة  التالي:  بالعنوان 

برغر، الدار البيضاء.
بالعنوان  الكائن  مازوال  ڤي  البيل 
التالي: حي مازوال طريق موالي التهامي 
رقم 30/32 و 34 الحي الحسني، الدار 

البيضاء.
البيل ڤي بوركون الكائن بالعنوان 
شارع األقشدي بوركون،   13 التالي: 

الدار البيضاء.
البيل ڤي كلميمة الكائن بالعنوان 
الطابق  كلميمة  زنقة    508 التالي: 

األر�شي، الدار البيضاء.
الكائن بالعنوان التالي: إقامة نوار 

زنقة سارية إبن   ،  19 الشمس رقم 
زونيم النخيل، الدار البيضاء.  البيل 

ڤي عبد املومن
التالي:  بالعنوان  الكائن  حزم 
الدار  زنقة الخزامى،   47 حي الراحة 

البيضاء.   البيل ڤي بوسيجور زنقة
من  الفروع  هذه  تسييف  سيتم 
رئيس  بناني،  زهيف  السيد  طرف 
مجلس إدارة شركة البيل ڤي ش.م، 
و الذي سيصبح مؤهال بشكل قانوني 
لتمثيل الفروع التي تم إحداثها أو من 

طرف أي شخص يوكله.     
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  للمحكمة  الضبط 
رقم  تحت   01/2022  /25 يوم 

 .121614
من ا ل التلخيص و النشر

املسيف

165I

ibtihal fiduciaire

kaniba sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ibtihal fiduciaire
 bloc h n 62 ,ouled oujih kenitra

، 14000، kenitra maroc
kaniba sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي شارع 

محمد الديوري ومحمد عبده اقامة 
كاميليا الطابق التاني مكت1 رقم 

24 القنيطرة شارع محمد الديوري 
ومحمد عبده اقامة كاميليا الطابق 

التاني مكت1 رقم 24 القنيطرة 
14000 القنيطرة.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.50875
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  يناير 2022  املؤرخ في 12 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.



3193 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 500.

166I

Trefle Conseil

TH ENERGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Trefle Conseil

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

TH ENERGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 38 شارع 

ادريس لحريزي الرقم 32 - 20080   

الدار البيضاء  املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.512503

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 د نبف   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 VIVO )ة(  السيد  تفويت 

ENERGY   MAROC SA 998 حصة 

حصة   1.000 أصل  من  ا تماعية 

 MFG VIVO )ة(  السيد  لفائدة  

د نبف   29 بتاريخ   HOLDING  SA

.2021

 VIVO )ة(  السيد  تفويت 

حصة   ENERGY   MAROC SA 1

حصة   1.000 أصل  من  ا تماعية 

 MULTI FOOD )ة(  السيد  لفائدة  

GROUP SA بتاريخ 29 د نبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم  811439.

167I

EUREXMA

HEPHA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
HEPHA MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 مجمع 
التوفيق زنقة إبن الكوتية عكاشة 

عين السبع  - 20000 الدار البيضاء  
املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29755
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 يوليوز 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»22 مجمع التوفيق زنقة إبن الكوتية 
الدار   20000  - عكاشة عين السبع  
مجمع   3« إلى  املغرب«  البيضاء  
التوفيق الطريق الثانوية 111 زناتة  - 

20630 املحمدية  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

د نبف 2021 تحت رقم 203.

168I

CAB ADVICE

ADIL ELFATMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
148 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم املغرب
ADIL ELFATMI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي توطين 

عمارة رقم 148 اقامة رقم 2 الطابق 

1 شارع محمد الخامس سيدي 

قاسم  - 16000 سيدي قاسم  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADIL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ELFATMI

التجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بالجملة

- نقل السلع

- التجارة.

توطين   : اال تماعي  املقر  عنوان 

عمارة رقم 148 اقامة رقم 2 الطابق 

1 شارع محمد الخامس سيدي قاسم  

- 16000 سيدي قاسم  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد عادل الفاطمي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد عادل الفاطمي  

 14200 دوار العبيات اوالد احسين  

سيدي سليمان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  السيد عادل الفاطمي  

دوار العبيات اوالد احسين   14200 

سيدي سليمان  املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

03 فبفاير 2022 تحت رقم 56.

169I

STE AGEFICO SARL

HAMZA TAZI ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

 HAMZA TAZI ARCHITECTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 

محمد الخامس الطابق الثاني 

الشقة رقم 4 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

119803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMZA TAZI ARCHITECTE

فن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعماري والتصميم الزخرفي.

عنوان املقر اال تماعي : 26 شارع 

محمد الخامس الطابق الثاني الشقة 
رقم 4 - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   100   : السيد تازي حمزة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد تازي حمزة عنوانه)ا( زنقة 

سمارين رقم 6 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد تازي حمزة عنوانه)ا( زنقة 

سمارين رقم 6 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبف   03 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 245719.

170I

مينارة فينانس  روب

العود و الطيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

مينارة فينانس  روب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

العود و الطي1  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 133 شارع 

عبد الكريم الخطابي,  ليز - 40000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26309

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 07 مارس 2016 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

بالعنوان   الكائن  و  الطي1   و  العود 
املركز التجاري    E20 RDCمتجر رقم

كاليفورني  منطقة  الطو«  »سوكو 
زاوية شارغ بوبانة و بنفسج  - 90000 

طرف  من  املسيف  و  املغرب  طنجة 

السيد)ة( تركي القر�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2016 تحت رقم 81023.

171I

مينارة فينانس  روب

العود و الطيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

مينارة فينانس  روب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

40000، مراكش املغرب

العود و الطي1  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 133 شارع 

عبد الكريم الخطابي,  ليز - 40000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26309

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 يناير 2016 تقرر إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

بالعنوان  الكائن  و  الطي1   و  العود 

وحدة 0.04 »منارة مول« شارع محمد 

املغرب  مراكش   40000  - السادس 

تركي  السيد)ة(  طرف  من  املسيف  و 

القر�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   15 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2016 تحت رقم 78422.

172I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 PANADERIA HERMANOS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue larache immb 2

nador، 62000، Nador maroc

panaderia hermanos sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

تاوريرت بني شيكر - 62000 

الناضور  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9765
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 شتنبف 2021 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    panaderia hermanos sarl
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
بني  تاوريرت  دوار  اإل تماعي  مقرها 
املغرب  الناضور    62000  - شيكر 
بديار  الشركاء  استقرار   : ل  نتيجة 

املهجر.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تاوريرت بني شيكر - 62000 الناضور 

املغرب. 
و عين:

و  قدور  لعريبي    السيد)ة( 
عنوانه)ا( بني شيكر فرخانة  62000 
الناضور املعرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 14 شتنبف 

2021 تحت رقم 3929.

173I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 PANADERIA HERMANO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 1er etage-rue larache immb 2
nador، 62000، Nador maroc

panaderia hermano sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار 
تاوريرت بني شيكر  - 62000 

الناضور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9765

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 14 شتنبف 2021 تقرر حل 

شركة   panaderia hermano sarl

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

بني  تاوريرت  دوار  اإل تماعي  مقرها 

املغرب  الناضور   62000  - شيكر  

نتيجة الستقرار الشركاء بديار املهجر.

و عين:

و  لعريبي   قدور   السيد)ة( 

 62000 بني شيكر فرخانة  عنوانه)ا( 

الناضور املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي   2021 شتنبف   14 بتاريخ 

 62000  - شيكر   بني  تاوريرت 

الناضور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 14 شتنبف 

2021 تحت رقم 3930.

174I

ائتمانية كينزو

OASIS DE CHICHAOUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية كينزو

34 ، حسن الصغيف - الدار البيضاء ، 

20600، الدار البيضاء أملغرب

OASIS DE CHICHAOUA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 61، شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 1 مركز الرياض - 20600 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.466727

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 شتنبف   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم«   23.400.000«

»100.000 درهم« إلى »23.500.000 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 796924.
175I

AFRAH VITAMINE SARL

BETON BETIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب
BETON BETIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  عمارة 
دال، الطابق األول، شقة رقم 

18، لزغونجي 3، مجاط، - 50122  
مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53443

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 د نبف   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فكري ا سعيدو 
أصل  من  ا تماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( منيف 

فرتات بتاريخ 28 د نبف 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   12 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 133.
176I

AFRAH VITAMINE SARL

BETON BETIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زنقة أ، شارع 
الجيش امللكي م.ج ، 50000، 

مكناس املغرب
BETON BETIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي  عمارة 
دال، الطابق األول، شقة رقم 

18، لزغونجي 3، مجاط، مكناس - 
50122  مكناس املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
53443

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 د نبف 2021 تم حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
بائع العقاقيف بالتقسيط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   12 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 133.
177I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

LIJUAN
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LIJUAN »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 
السابعة ملحمدييا البور  ماعة 

الويدان  - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.106121

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص في الشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيف  ديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قام السيد  ون سيباستيان مينيتي 

الشركة  في  حصصه  مجموع  ببيع 
واملقدرة في 500 حصة لفائدة شركة 

 JPH INTERNATIONAL SPF S.A
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
مايلي: تعيين السيد  ون سيباستيان 
مينيتي كمسيف غيف شريك للشركة الى 

 ان1 السيد كلوس  اك هوبيعت
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132565.
178I

نوغل1

 YOUSSEF MOHAMED
AMINE TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

نوغل1
شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مر ان 2 مكناس شقة 3 
الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مر ان 2 مكناس، 50000، مكناس 
املغرب

 YOUSSEF MOHAMED AMINE
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 زنقة 4 

الحاج قدور سيدي سليمان مكناس 
- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 YOUSSEF MOHAMED AMINE

.TRAVAUX

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغال املختلفة

تجارة.
عنوان املقر اال تماعي : 4 زنقة 4 
الحاج قدور سيدي سليمان مكناس 

- 50000 مكناس املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : املخاخ رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رضوان  املخاخ  السيد 
الحي القديم الزنقة 04 رقم 04 الحاج 
قدور سيدي سليمان مول الكيفان 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  رضوان  املخاخ  السيد 
الحي القديم الزنقة 04 رقم 04 الحاج 
قدور سيدي سليمان مول الكيفان 

مكناس 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   03 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 01.

179I

شركة الحسيمة لالستشارات ش.م.م

 STE BENSAID
ALIMENTAIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE BENSAID ALIMENTAIRE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي ازكيفن 
بني بوعياش الحسيمة الحسيمة 

32000 الحسيمة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 91
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2022 فبفاير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENSAID ALIMENTAIRE SARL
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التكييف والتعبئة والتغليف
- بائع بقالة بالجملة

- فواكه مجففة بالجملة أو تا ر 
خضروات مجففة.

عنوان املقر اال تماعي : حي ازكيفن 
الحسيمة  الحسيمة  بوعياش  بني 

32000 الحسيمة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2022 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 510   : بنسعيد  خاليد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 490   : بنسعيد  تجاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 510  : بنسعيد  خاليد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 490  : بنسعيد  تجاني  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بنسعيد  تجاني  السيد 
الحسيمة  بوعياش  بني  ازكيفن  حي 

32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
بنسعيد عنوانه)ا(  السيد خاليد 
الحسيمة  بوعياش  بني  ازكيفن  حي 

32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة  بتاريخ 07 يناير 

2022 تحت رقم 3605.
180I

QUALICIA CONSULTING

LAMSAT YAD SARL AU
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

LAMSAT YAD SARL AU  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: ويسالن 8 
رقم 9 عبارة عن متجر كائن بالطابق 

االر�شي بشارع الحسن الثاني 
مكناس. - 50000 مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53553
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 20 د نبف 2021 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  الشركة  مسيف  استقالة 

الركراكي ليلى.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للشركة  مسييف  ديد  تعيين  مايلي: 
بتاريخ  املزداد  هشام،  بلوط  السيد 
للبطاقة  الحامل   ،21/02/1992
واملقيم ب   D823275 الوطنية رقم 
51 زنقة حافظ بن هجر م ج مكناس.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 LAMSAT من  الشرك  تسمية  تغييف 

.LAGIREG TRANS الى YAD
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 500 ليلى  الركراكي  السيدة  تفويت 
 1000 اصل  من  ا تماعية  حصة 
هشام،  بلوط  السيد  لفائدة  حصة 
 50 املال سيكون  رأس  فإن  وبالتالي 
٪ لفائدة للسيد بلوط هشام و 50 ٪ 

لفائدة السيدة الركراكي ليلى.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة دات املسؤولية املحدودة 
دات الشريك الوحيد الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة.

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

صناعة   - من  الشركة  نشاط  تغييف 

الى-  االنسجة.  صناعة   - املالبس 

النقل الوطني والدولي للبضائع نيابة 

وتصدير-  استيفاد   - االخرين  عن 

التجارة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

مايلي: استقالة مسيف الشركة السيدة 

الركراكي ليلى.

على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

للشركة  مسييف  ديد  تعيين  مايلي: 

بتاريخ  املزداد  هشام،  بلوط  السيد 

للبطاقة  الحامل   ،21/02/1992

واملقيم ب   D823275 الوطنية رقم 

51 زنقة حافظ بن هجر م ج مكناس.

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 LAMSAT من  الشرك  تسمية  تغييف 

.LAGIREG TRANS الى YAD

بند رقم 12: الذي ينص على مايلي: 

 500 ليلى  الركراكي  السيدة  تفويت 

 1000 اصل  من  ا تماعية  حصة 

هشام،  بلوط  السيد  لفائدة  حصة 

 50 املال سيكون  رأس  فإن  وبالتالي 

٪ لفائدة للسيد بلوط هشام و 50 ٪ 

لفائدة السيدة الركراكي ليلى.

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة دات املسؤولية املحدودة 

دات الشريك الوحيد الى شركة دات 

املسؤولية املحدودة.

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

صناعة   - من  الشركة  نشاط  تغييف 

الى-  االنسجة.  صناعة   - املالبس 

النقل الوطني والدولي للبضائع نيابة 

وتصدير-  استيفاد   - االخرين  عن 

التجارة. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 386-387.

181I

س-اطلس

STE ASSMELLAL CERAME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 

املغرب

STE ASSMELLAL CERAME شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : زنفة رقم 

8 حي الشرف  - 23000 بني مالل 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6735

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 د نبف   31 في  املؤرخ 

 STE ASSMELLAL CERAME حل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   500.000 رأسمالها 

حي   8 رقم  زنفة  اإل تماعي  مقرها 

بني مالل املغرب   23000  - الشرف  

نتيجة لتوقف تام لنشاط الشركة.

و عين:

و  ا اعلي  عصام   السيد)ة( 

الكرابزية  عياد  اوالد  عنوانه)ا( 

بني مالل   23000 رقم 9   8 مجموعة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

اوالد  وفي   2021 د نبف   31 بتاريخ 

 -  9 رقم   8 عياد الكرابزية مجموعة 

23000 بني مالل املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 25 يناير 

2022 تحت رقم 70.

182I
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AIT RAZOUK  MOULOUD  

  STE  BAOUCHI

TRANSPORT SARL  AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD

 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI

 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc

 STE  BAOUCHI  TRANSPORT

SARL  AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

بودرهم اوالد مكودو صفرو.  - 

31000 صفرو  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

  BAOUCHI  TRANSPORT SARL

.AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

او  مختلفة  للغيف.اشغال  البضائع 

البناء.االستيفاد والتصدير..

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

بودرهم اوالد مكودو صفرو.  - 31000 

صفرو  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد يونس البعو�شي  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس البعو�شي  عنوانه)ا( 
صفرو   مكودو  اوالد  تاغيت  دوار 

31000 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد يونس البعو�شي  عنوانه)ا( 
صفرو   مكودو  اوالد  تاغيت  دوار 

31000 صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2022 تحت رقم 34/2022.
183I

س-اطلس

STE BRICO BENI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 23000، بني مالل 
املغرب

STE BRICO BENI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : الرقم 19 
زنقة 5 عمرية 2 - 23000 بني مالل 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7815

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يناير   04 املؤرخ في 
ذات  شركة   STE BRICO BENI
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
عمرية   5 زنقة   19 الرقم  اإل تماعي 
بني مالل املغرب نتيجة   23000  -  2

لتوقف تام لنشاط الشركة.
و عين:

بلحاج  ايت  الحبي1    السيد)ة( 
  85 الرقم  امنية  تجزئة  عنوانه)ا(  و 
23000 بني مالل املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 04 يناير 2022 وفي الرقم 19 

بني مالل   23000  -  2 عمرية   5 زنقة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 25 يناير 

2022 تحت رقم 71.

184I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

CONCIEREGE MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ1 

رقـــم  4  ليز ، 40000، مراكش 

املغرب

  CONCIEREGE MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

البوعزاوي كم 11 طريق وارزازات 

قيادة و  ماعة الويدان مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.55417

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 22 نونبف 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

طريق   11 كم  البوعزاوي  »تجزئة 

الويدان  و  ماعة  قيادة  وارزازات 

مراكش - 40000 مراكش املغرب« إلى 

»زاوية زنقة سوريا و زنقة لبنان عمارة 

شمس شقة رقم 6 مكت1 رقم9  ليز  

- 40000 مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132123.

185I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

REAL ESTATE MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ1 

رقـــم  4  ليز ، 40000، مراكش 
املغرب

  REAL ESTATE MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

البوعزاوي كم 11 طريق وارزازات 
قيادة و  ماعة الويدان مراكش - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54491

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 22 نونبف 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
طريق   11 كم  البوعزاوي  »تجزئة 
الويدان  و  ماعة  قيادة  وارزازات 
مراكش - 40000 مراكش املغرب« إلى 
»زاوية زنقة سوريا و زنقة لبنان عمارة 
شمس شقة رقم 6 مكت1 رقم8  ليز 

- 40000 مراكش  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   25 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132124.
186I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

 5N CONSULTING AND
LIMITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ1 

رقـــم  4  ليز ، 40000، مراكش 
املغرب

 5N CONSULTING AND
LIMITED  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي درب 

العرعار الطابق الثاني  حرف ب  حي 

موازارن ايت اورير الحوز مراكش - 

40000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.108485

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 20 شتنبف 2021 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

حرف  »درب العرعار الطابق الثاني  

الحوز  اورير  ايت  موازارن  حي  ب  

املغرب«  مراكش   40000  - مراكش 

»مراكش غولف سيتي  حرف ا7   إلى 

عمارة 25 رقم 457 مراكش - 40000 

مراكش  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132075.

187I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

J&K PRIVATE TRAVEL
إعالن متعدد القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ1 

رقـــم  4  ليز ، 40000، مراكش 

املغرب

J&K PRIVATE TRAVEL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 

داكي شقة رقم 3 زنقة  اهيد  رقم 6 

الحي الشتوي  - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.96157

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 10 نونبف 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

بيع حصص السيدة     1 قرار رقم 

الكنوني:  االدري�شي  الشريف  هنادي 

 100 بيع  مايلي:    على  ينص  الذي 

حصة لصالح السيد  ليل مديح

السيد  حصص  بيع   2 رقم  قرار 

الذي ينص على   : كريم فا�شي فهري 

مايلي: بيع 400 حصة لصالح السيد 

 ليل مديح

قرار رقم 3 ادماج الشريك الجديد: 

الذي ينص على مايلي:  ادماج السيد 

بدل  كشريك  ديد  مديح   ليل 

السيدة هنادي الشريف االدري�شي  

قرار رقم 4 تحويل املقر اال تماعي 

مايلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

اقامة  الى  اال تماعي  مقرها  تحويل 

الطابق الثالث   22 عمارة  شقة رقم 

منارة مراكش.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

-تحويل املقر اال تماعي

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

-ادماج السيد  ليل مديح  كشريك 

 ديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبف   31 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 132349.

188I

MECOMPTES

ESPADON
إعالن متعدد القرارات

MECOMPTES

 4EME ÉTAGE PLACE 1

 ZELLAQUA IMMEUBLE

HELVETIA الدار البيضاء، 20250، 

الدار البيضاء املغرب

ESPADON  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

الرئيس بكاي الحي الصناعي، أكدير - 

80000 أكدير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.723

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2019 نونبف   29 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بعد   ، قررت الجمعية العامة  مايلي: 
املشرفة  اإلدارة  تقرير  إلى  اإلستماع 
املنتهية  للسنة  املالية  البيانات  على 
تقرير  على  املوافقة   31/05/2019
املالية  البيانات  كذالك  و  اإلدارة 
   31/05/2019 في  املنتهية  للسنة 
ب  يقدر  صافيا  ربحا  تظهر  والتي 
وبالتالي يعطي  درهم     771673.16
الكامل  الجمع العام لإلدارة التفريغ  
النهائي الر عة فيه ملهمته في السنة 

املاضية.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
بناء  العامة  الجمعية  قررت  مايلي: 
على اقتفاح من اإلدارة تخصيص ربح 
السنة و قد بلغ  771673.16   درهم 
  : ربح السنة  ـ        : على النحو التالي  
ـ اإلحتياطي القانوني       771673.16
في حدود  الصافي  الدخل  من   5%  (
%20  من رأس املال (  :  38583.66    
ـ األرباح املحتجزة للسنوات املاضية :  
الرصيد املرحل في  ـ      7453008.00

الحساب :  8186097.50 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم -: الذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبف   20 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2019 تحت رقم 15036.
189I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 STE ANTALYA
AMEUBLEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av Tanger 1er etage apt 3
nador، 62000، Nador maroc

 STE ANTALYA AMEUBLEMENT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الوفاق  

سلوان 62000 الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15981

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2021 د نبف   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابراهيم   )ة(  السيد  تفويت 

حصة ا تماعية من   500 قندروش 

السيد  لفائدة   حصة   1.000 أصل 

 06 بتاريخ  قندروش  اسماعيل   )ة( 

د نبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 يناير 

2022 تحت رقم 93.

190I

FIDACTIVE

CARRIERE AIT HAJJI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

CARRIERE AIT HAJJI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز رباط 

املزوار تنزولين زاكورة - 47900 

زاكورة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2022 يناير   31 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CARRIERE AIT الوحيد  الشريك 

 500.000 رأسمالها  مبلغ    HAJJI

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

رباط املزوار تنزولين زاكورة - 47900 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  زاكورة 

ودية.
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مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رباط املزوار تنزولين زاكورة - 47900 

زاكورة املغرب. 
و عين:

و  ايت حجي   براهيم   السيد)ة( 
 35 رقم  فيال  ايليغ  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  اكادير   80000 اكادير  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية : حي ايليغ 

فيال رقم 35 اكادير 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بزاكورة   االبتدائية 
رقم  تحت   2022 فبفاير   07

.21811122000721
191I

SELECT CONSEIL

 AL AMAL STATION
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

select conseil
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
 AL AMAL STATION SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 131 شارع 
أنفا اقامة أزور املكت1 رقم 11 ب - 

20100 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.171683

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
350 حصة من  املوافقة على تفويت 
السيد عبد الرحمان النا�شي للسيد 

الحسين النا�شي
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة من   50 تفويت  املوافقة على 
السيد  عبد الحفيظ املساعد للسيد 

الحسين النا�شي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على استقالة املسيف القديم 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيف  ديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

الشركة  براسمال  املتعلقان  مايلي: 

وحصص الشركاء

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

نا�شي  الحسين  السيد  تعيين  مايلي: 

كمسيف للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810633.

192I

SELECT CONSEIL

G3C
إعالن متعدد القرارات

select conseil

شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

G3C »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 167شارع 

حسن الصغيف الطابق التاني الشقة 

11 - 20100 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.171683

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيف تاني للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املنفصل   يالتوقيع  ملتزمة  الشركة 

للمسيف االول او الثاني

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 

تعيين السيد محمد ا بابدي  مايلي: 

كمسيف تاني للشركة     

بند رقم 17: الذي ينص على مايلي: 

املنفصل  بالتوقيع  ملتزمة  الشركة 

او  ا بابدي  الدين  صالح  للسيد 

السيد محمد ا بابدي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810631.

193I

MOHAMED LAAGOUBI

NOTRE DEGUSTATION.

COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

 NOTRE DEGUSTATION.COM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

رقم 206 شارع بو سيجور الطابق 

االر�شي رقم 2 طريق صفرو فاس.  - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59759

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 نونبف   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

افري  ادريس  )ة(  السيد  تفويت 

500 حصة ا تماعية من أصل 500 

عدنان  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

البو معي بتاريخ 17 نونبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   10 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 134.

194I

LE PREMIER CONSEIL

HAPPY EARTH TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
HAPPY EARTH TRAVEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
أطلسية  نوايور  شارع ابن سناء 

الطابق الثالث  الشقة  رقم 31 كليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAPPY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.EARTH TRAVEL
*وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سفر.
عمارة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سناء  ابن  شارع  نوايور   أطلسية  
الطابق الثالث  الشقة  رقم 31 كليز 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   300   : اناو  ليلى  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 300   : السيد عبد العزيز سبابو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد  واد هيشر :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 100   : شاهين  سيلكوك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ليلى اناو عنوانه)ا( تجزئة 

مراكش  االزدهار    130 الوازيس 

40000 مراكش املغرب.

سبابو  العزيز  عبد  السيد 

 398 رقم  الشرف  تجزئة  عنوانه)ا( 

 40000 مراكش  السالم  رياض 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  هيشر  السيد  واد 

ابواب مراكش منطقة 19 عمارة 61 أ 

شقة 6  40000 مراكش املغرب.

السيد سيلكوك شاهين عنوانه)ا( 

تركيا....

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيدة ليلى اناو عنوانه)ا( تجزئة 

 40000 االزدهار    130 الوازيس 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132308.

195I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE OUKHACHI 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

STE OUKHACHI SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

308 بلوك 3 حي الرفايف صفرو  - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3589

في 19  مؤرخ  بمقت�شى  عقد عرفي 

يناير 2022 تم إعداد القانون األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية:

شكل الشركة : شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUKHACHI SARL

غرض الشركة بإيجاز : تا ر قطع 

غيار أو إكسسوارات سيارات. تشغيل 

السيارات.اشغال  لصيانة  منشأة 

مختلفة او البناء 

عنوان املقر اال تماعي : رقم 308 

بلوك 3 حي الرفايف صفرو  - 31000 

صفرو املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 510   : عقة   بن  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 490   : عقة   بن  احمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد حميد بن عقة  

بلوك 3 رقم 308 حي الرفايف صفرو  

31000 صفرو املغرب.

عنوانه)ا(  السيد احمد بن عقة  

حي ايت يافر ايموزار مرموشة بوملان  

33000 بوملان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  السيد حميد بن عقة  

بلوك 3 رقم 308 حي الرفايف صفرو 

31000 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2022 تحت رقم 33/2022.

196I

العيون استشارات

BOUMDEID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب
BOUMDEID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
االمل 02 عمارة 81 الطابق الثاني 
شقة 04 العيون - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUMDEID
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصناعي  التجاري  بالنشاط  يتعلق 

والخدماتي واالستيفاد والتصدير.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق   81 عمارة   02 االمل 
العيون   70000  - العيون   04 شقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1000  : هللا   مد  احمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد احمد مد هللا  

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  السيد احمد مد هللا  

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 247.

197I

STE FIDU-LIDOU SARL

SOTATRAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

SOTATRAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

زيراوي اقامة ماري 12 رقم 309 انفا  

- 20370 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.186039

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

30 د نبف 2021 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ    SOTATRAB

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإل تماعي شارع زيراوي اقامة ماري 

الدار   20370  - انفا    309 رقم   12

غياب   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زيراوي اقامة ماري 12 رقم 309 انفا  

- 20370 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( التازي   واد و عنوانه)ا( 

 30000 تجزئة وئام حي االزهر    27

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 3173/2022.
198I

مستأمنة مكت1 حسابات بوفياك

ضمان كاش الصيصاي

DAMAN CASH SAYSAYI  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة مكت1 حسابات بوفياك
105 شارع الحسن الثاني الدريوش 
الدريوش، 62250، الدريوش املغرب
 DAMAN  ضمان كاش الصيصاي

CASH SAYSAYI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 
تفرسيت  الدريوش - 62750 

الدريوش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: ضمان  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
 DAMAN CASH الصيصاي   كاش 

.SAYSAYI
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال وخدمات اآلداء املختلفة.
مركز   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 62750  - الدريوش  تفرسيت  

الدريوش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد الصيصاي  طارق :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

طارق  الصيصاي   السيد 

تفرسيت   بوحفورة  دوار  عنوانه)ا( 

الدريوش 62750 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

طارق  الصيصاي   السيد 

تفرسيت   بوحفورة  دوار  عنوانه)ا( 

الدريوش 62750 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 31 يناير 

2022 تحت رقم 18.

199I

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 SOJAMEHD شركة

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الر واني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس املغرب

 SOJAMEHD شركة

CONSTRUCTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

سيس ا ايت ح�شي اوعلي بوبال 

ايت بورزوين الحا 1 - 51200 

الحا 1 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

54893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2021 نونبف   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SOJAMEHD CONSTRUCTION

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو البناء.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

سيس ا ايت ح�شي اوعلي بوبال ايت 

بورزوين الحا 1 - 51200 الحا 1 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

: الرحيم  عفري  عبد   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عفري  عبد  السيد 

بورزوين  ايت  بوبال  عنوانه)ا( 

الحا 1 51200 الحا 1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الرحيم  عفري  عبد  السيد 

بورزوين  ايت  بوبال  عنوانه)ا( 

الحا 1 51200 الحا 1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبف   08 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 5282.

200I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

PHONE2LEAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ1 

رقـــم  4  ليز ، 40000، مراكش 
املغرب

Phone2Lead شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة 28إيمان 

الطابق الثاني  رقم الشقة 47 مكت1 
رقم11 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122361
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Phone2Lead
مركز   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
وإعادة  وبيع  واستغالل  دراسة   -
بيع أو تمثيل أي من براءات االختفاع 
املتعلقة  والتفاخيص  والعمليات 
بالعالمة التجارية ذات الصلة بغرض 

الشركة.
- استيفاد وتصدير..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي عمارة 28إيمان 
الطابق الثاني  رقم الشقة 47 مكت1 
مراكش   40000  - مراكش  رقم11 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
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 BELAICHE MATHIAS السيد 
 100 HAKIM  :  500 حصة بقيمة 

درهم للحصة.
 BELAICHE JEREMY السيد 
حصة بقيمة   MARC DJEL  :  500

100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BELAICHE MATHIAS السيد 
غون  دو  دومين  عنوانه)ا(   HAKIM
شين 126 شومان  دو بيغرو 06810  
 06810 فرنسا   سيان  سيغ  اوريبو 

اوريبو سيغ سيان فرنسا.
 BELAICHE JEREMY السيد 
دومين دو  عنوانه)ا(    MARC DJEL
بيغرو  دو  شومان    126 شين  غون 
فرنسا   سيان  سيغ  اوريبو    06810

06810 اوريبو سيغ سيان فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
 BELAICHE MATHIAS السيد 
غون  دو  دومين  عنوانه)ا(   HAKIM
شين 126 شومان  دو بيغرو 06810  
 06810 فرنسا   سيان  سيغ  اوريبو 

اوريبو سيغ سيان فرنسا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132423.
201I

بداية النا م

بداية الناجم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بداية النا م
شارع إبراهيم روداني 21 شارع عبد 
هللا نافع معاريف مجمع بن عمر 

الطابق الرابع  10 ، 20330، الدار 
البيضاء املغرب

بداية النا م  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
إبراهيم روداني 21 شارع عبد هللا 

نافع معاريف مجمع بن عمر الطابق 
الرابع  10 - 20330 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
512279

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 يوليوز   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بداية   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

النا م.
التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
هللا  عبد  شارع   21 روداني  إبراهيم 
نافع معاريف مجمع بن عمر الطابق 
الدارالبيضاء   20330  -  10 الرابع  

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
النا م  علي  محمد  السيد 
الدمام العربية السعودية  عنوانه)ا( 

32412 الدمام  العربية السعودية.
اكرايزي  خديجة  السيدة 
اليسرى  السالم  حي  عنوانه)ا( 
5 االلفة  3 عمارة 20 شقة  مجموعة 

20203 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
النا م  علي  محمد  السيد 
الدمام العربية السعودية  عنوانه)ا( 

32412 الدمام  العربية السعودية
اكرايزي  خديجة  السيدة 
اليسرى  السالم  حي  عنوانه)ا( 
5 االلفة  3 عمارة 20 شقة  مجموعة 

20203 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 2021 تحت رقم 788766.
202I

مستأمنة مكت1 حسابات بوفياك

 ORIENTALE DES TRAVAUX
 D›INSTALLATIONS

D›ELECTRICITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة مكت1 حسابات بوفياك
105 شارع الحسن الثاني الدريوش 
الدريوش، 62250، الدريوش املغرب

 ORIENTALE DES TRAVAUX
 D›INSTALLATIONS

D›ELECTRICITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة أزرو 
الحي اإلداري بن الطي1   الدريوش 

62102 بن الطي1  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 ORIENTALE DES  : تسميتها 
 TRAVAUX D’INSTALLATIONS

.D’ELECTRICITE
انشاءات   : غرض الشركة بإيجاز 

الكهرباء واملاء وأشغال مختلفة.
عنوان املقر اال تماعي : زنقة أزرو 
الدريوش  الحي اإلداري بن الطي1   

62102 بن الطي1  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أصوفي محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : حفصة  السيدة الوردي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  أصوفي  السيد 

بن   62102 حي السعادة بن الطي1 

الطي1 املغرب.

السيدة الوردي حفصة عنوانه)ا( 

بن  بن الطي1 62102  حي السعادة  

الطي1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  أصوفي  السيد 

بن   62102 حي السعادة بن الطي1 

الطي1 املغرب

السيدة الوردي حفصة عنوانه)ا( 

بن   62102 حي تاسعادة بن الطي1 

الطي1 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 23.

203I

segex

ANASS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

ANASS PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 50 

زنقة 02 بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

57833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2018 نونبف   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANASS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PRO
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و اشغال مختلفة.
 50 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
زنقة 02 بنسودة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 60.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد شليحي :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شليحي  سعيد  السيد 
 30000 بنسودة   36 رقم   8 الزنقة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  شليحي  سعيد  السيد 
 30000 بنسودة   36 رقم   8 الزنقة 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   09 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2019 تحت رقم 126.
204I

CABINET BOUCHAMA

SOCIÉTÉ SEGOH SA
شركة املساهمة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيفين

MOTO CORINE SARL
 LOT OTTOUR RUE 07 N 59

 SIDI MOUMEN CASABLANCA ،
20402، CASABLANCA MAROC
SOCIÉTÉ SEGOH SA »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 55 شارع 

الدكتور رو الصخور السوداء - 
20290 الدار البيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيفين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.64819

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 يناير 2022

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
املسيفين ملدة: 6 سنوات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 809966.
205I

ste mhaouza de transport sarl

 STE MHAOUZA DE
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ste mhaouza de transport sarl
رقم 1 بلوك 10 حي املسيفة تازة، 

35000، تازة املغرب
 STE MHAOUZA DE

TRANSPORT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1 
بلوك 10 حي املسيفة 2 تازة 35000 

تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6367
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MHAOUZA DE TRANSPORT

.SARL
غرض الشركة بإيجاز : نقل طرقي 
الغيف- لحساب  دولي  و  وطني  للسلع 
بدون مرافق لحساب  نقل البضائع  

الغيف -االستيفاد والتصدير..
 1 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 35000 تازة   2 حي املسيفة   10 بلوك 

تازة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
100.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد هشام بن عاشور 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : السيد يعكوبي نورالدين 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام بن عاشور عنوانه)ا( 
رقم 1 بلوك 10 املسيفة 2 35000 تازة 

املغرب.
الدين  نور  يعكوبي  السيد 
7 القدس  عنوانه)ا(  رقم 147 بلوك 

3  35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد هشام بن عاشور عنوانه)ا(  
رقم 1 بلوك 10 املسيفة 2 35000 تازة 

املغرب
الدين  نور  يعكوبي  السيد 
  3 القدس   7 بلوك   147 عنوانه)ا( 

35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 54.
206I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

PALIKE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PALIKE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة فرح 
كام1 منجان الشقة رقم 3  الطابق 

االر�شي  ليز - 40000 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85487

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2022 يناير   03 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    PALIKE الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

كام1  فرح  اقامة  اإل تماعي  مقرها 

منجان الشقة رقم 3  الطابق االر�شي 

 ليز - 40000 مراكش املغرب نتيجة 

ل : توقيف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب اقامة فرح 

الطابق  كام1 منجان الشقة رقم3  

مراكش   40000  - االر�شي  ليز 

املغرب. 

و عين:

أندريه   بول  باتريك  السيد)ة( 

زنقة فورنو  ليميسل و عنوانه)ا( 34 

50400 كرانفيل فرنسا كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132560.

207I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

AFRICAIN FLAVOUR
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AFRICAIN FLAVOUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 75 تقاطع 

زنقة يوغوسالفيا و موالي علي  ليز 

- - مراكش املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.118871
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 يناير 2022
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تفويت حصص في الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغييف الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�شي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قام السيد انجيف  يل ببيع مجموع 
 50 حصصه في الشركة واملقدرة ب 
حصة لفائدة السيد عينون مارسيل 

كوا�شي 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تغييف الشكل القانوني للشركة لتصبح 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132563.
208I

CAPITALIS

BMA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPITALIS
زنقة صحراوي عمارة الصحراوي 

رقم ٣٥ الطابق ٦ ، 20690، 
CASABLANCA MAROC

BMA HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الخامس رقم 

املكت1 17 - 20350 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
506851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2021 يونيو   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BMA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOLDING

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالتقسيط و االستيفاد و التصدير.

عنوان املقر اال تماعي : 46 شارع 

رقم  الخامس  الطابق  الزرقطوني 

الدار البيضاء   20350  -  17 املكت1 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

الوهاب  عبد  مهدي  السيد  

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوهاب  عبد  مهدي  السيد  

عنوانه)ا( 106 زنقة ابراهيم النخعي 

الدار  املعاريف   1 شقة   1 طابق 

البيضاء  الدار   20350 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الوهاب  عبد  مهدي  السيد  

عنوانه)ا( 106 زنقة ابراهيم النخعي 

الدار  املعاريف   1 شقة   1 طابق 

البيضاء  الدار   20350 البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يونيو 2021 تحت رقم 782597ٍ.

209I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

تيــكـــســتـبـيــــر - ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
تيــكـــســتـبـيــــر - ش.ذ.م.م.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 13  زاويــة  
زنقتــي الصنعـــانـــي  و عيــن عـــاطـــي  
بــوركــــون  -- 20053 البيضــاء  

املــغــرب .
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.202.023

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 10 نونبف 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»13  زاويــة  زنقتــي الصنعـــانـــي  و عيــن 
عـــاطـــي  بــوركــــون  -- 20053 البيضــاء  
املــغــرب  » إلى »22  زنقـــة  مـــاسـيـــنــــة  --  

20330  البيضــاء   املــغــــرب  ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811.349.
210I

LATRACH ABDELAZIZ

شركة بارا سكنية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL MERS AV EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
شركة بارا سكنية شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي النخيل 
IV عمارة 26 متجر 3 تامنصورت 
 MARRAKECH حربيل مراكش

4000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بارا سكنية.

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

التجميل والشبه صيدلية.

النخيل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

تامنصورت   3 متجر   26 عمارة   IV

 MARRAKECH مراكش  حربيل 

4000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زكية  عفاف  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكية  عفاف  السيدة 
 D2 رقم  75 عمارة   04 اقامةالنخيل 

تامنصورت مراكش 40000 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  زكية  عفاف  السيدة 
 D2 رقم  75 عمارة   04 اقامةالنخيل 

تامنصورت مراكش 40000 مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 132363.

211I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

 INVESTISSEMENT
IMMOBILIER BAROK

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 INVESTISSEMENT IMMOBILIER

BAROK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: محل رقم 
2 تجزئة 2 شارع ألبانيا مونت فلوري  

- 30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27885

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
ألبانيا  شارع   2 تجزئة   2 رقم  محل 

مونت فلوري فاس 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

وفاة شريك ومسيف للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغييف الشكل القانوني للشركة 
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعيين املسيفواملوقع للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
ألبانيا  شارع   2 تجزئة   2 رقم  محل 

مونت فلوري فاس 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
وأصبحت  للشركة  شريك  وفاة 
السيدة طوبالي فاني الشريك الوحيد 

ب 10000 حصة 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
املسيفة  فاني  طوبالي  السيدة  مايلي: 

الوحيدة للشركة 
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
املوقعة  فاني  طوبالي  السيدة  مايلي: 

الوحيدة للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
د نبف   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 8608/021.
212I

فيديسيف بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد

مجموعة روكسطاريا للعقار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديسيف بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثمان زنقة 12 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 20470، 

الدار البيضاء املغرب
مجموعة روكسطاريا للعقار شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي نزيك 
زنقة 3 محل رقم 28 عين الشق  - 

20470 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
530909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مجموعة روكسطاريا للعقار.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

: حي نزيك  عنوان املقر اال تماعي 
 - عين الشق    28 محل رقم   3 زنقة 

20470 الدار البيضاء  املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : السيدة اد عباس سارة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اد عباس سارة عنوانه)ا( 
عين   18 رقم   17 زنقة  شريفة  حي 
الشق  20470 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة اد عباس سارة عنوانه)ا( 
عين   18 رقم   17 زنقة  شريفة  حي 
الشق  20470 الدار البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811321.
213I

ste destmar

IMPERIAL FURNITURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

IMPERIAL FURNITURE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 103 حي 
رهره ب طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93867

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 16 نونبف 2021 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 90000  - حي رهره ب طنجة   103«

طنجة املغرب« إلى »دوار اغاللة قصر 
املجاز فحص أنجرة طنجة - 90000 

طنجة  املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبف   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 248675.

214I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بابي دوليتا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثيف إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

90000، طنجة املغرب
بابي دوليتا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي 5 شارع 

أصيلة - 90000 طنجة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87927

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل  نونبف 2021  املؤرخ في 15 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

مدنية«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2022 تحت رقم 249791.

215I

SM PARTNERS

ARDOVIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SM PARTNERS
33 مجموعة عرسة لكبيف الطابق 

األر�شيِ  مكت1 بِ 1 إمتداد املعاريف 
maroc 20000، الدار البيضاِء ،

ARDOVIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 33 تجزئة 

عرست لكبيف الطابق األر�شي مكت1 

B1 إمتداد املعاريف  - 20150 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531039

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARDOVIT

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وال   ، واستغالل املمتلكات الزراعية 

سيما زراعة وإنتاج األشجار املثمرة 

والثفوة  البستنة  وتسويق  والحبوب 

الحيوانية ؛

في  والتجزئة  الجملة  تجارة 

املنتجات الزراعية والحيوانية.

العمليات  ،  ميع  أعم  وبشكل 

املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

من  أخرى  أو  بواحدة  أو  زئًيا  كلًيا 

وذلك   ، أدناه  إليها  املشار  العمليات 

نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 

الشركة وكذلك أي مشاركة مباشرة 

من  بأي شكل  مباشر  غيف  بشكل  أو 

الشركات  في  اإلطالق  على  األشكال. 

التي تسعى لتحقيق أغراض مماثلة أو 

ذات صلة..

عنوان املقر اال تماعي : 33 تجزئة 

عرست لكبيف الطابق األر�شي مكت1 

B1 إمتداد املعاريف  - 20150 الدار 

البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

أندل�شي  ربيع  مصطفى  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أندل�شي  ربيع  مصطفى  السيد 

بلحاج  أبو عبدهللا  ممر   9 عنوانه)ا( 

أنفا 20100 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

أندل�شي  ربيع  مصطفى  السيد 

بلحاج  أبو عبدهللا  ممر   9 عنوانه)ا( 

أنفا 20100 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811487.

216I

العيون استشارات

M LAG MINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

M LAG MINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 08 

زنقة الحرية حي املسيفة  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

40131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M LAG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MINE

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املتعلقة  املعدات  بتسويق  يتعلق 

املحا ر  عن  والبحث  بالتنقي1 

واملنا م االستفاد والتصدير.

 08 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 

 70000  - املسيفة   الحرية حي  زنقة 

العيون املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى بوعزة  :  50.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ادريس الكرا�شي :  50.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : بوعزة   مصطفى  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 500  : الكرا�شي  ادريس  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى بوعزة  عنوانه)ا( 

 09 شقة   34 عمارة  سلوان  تجزئة 

الدار    20000 االلفة الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

السيد ادريس الكرا�شي عنوانه)ا( 

بن  حمو  �شي  درب  انوال  شارع   26

احمد 26000 سطات  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مصطفى بوعزة  عنوانه)ا( 

 09 شقة   34 عمارة  سلوان  تجزئة 

االلفة تجزئة سلوان عمارة 34 شقة 

 20000 البيضاء  الدار  االلفة   09

الدار البيضاء املغرب

السيد ادريس الكرا�شي عنوانه)ا( 

بن  حمو  �شي  درب  انوال  شارع   26

احمد 26000 سطات  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 فبفاير 

2022 تحت رقم 280.

217I

M&A CONS

sté GULLTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

M&A CONS
حي الجديد بني انصاررالناظور ، 

62000، الناظور املغرب
sté GULLTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عصام 

السكورتجزئة العمران رقم1289 - 
62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23021
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2022 يناير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عصام   )ة(  السيد  تفويت 
السكوري 600 حصة ا تماعية من 
)ة(  السيد  أصل 600 حصة لفائدة  
يناير   04 بتاريخ  عشاق   هللا   عبد 

.2022
الرحيم    عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تماعية  حصة   200 بوشلف 
)ة(  السيد  أصل 200 حصة لفائدة  
يناير   04 بتاريخ  عشاق   هللا   عبد 

.2022
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 يناير 

2022 تحت رقم 134.
218I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

YOMAB TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب
YOMAB TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الراحة رقم 590 - 70000 العيون 
املغرب



3207 الجريدة الرسميةعدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

40073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOMAB TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتعددة.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

العيون   70000  -  590 رقم  الراحة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 334   : السيد عبد املنعم الفائز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عمر شوكري :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 333   : مساعد  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عبد املنعم الفائز : 33400 

بقيمة 100 درهم.

 33300  : شوكري  عمر  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 33300  : السيد يوسف مساعد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املنعم الفائز عنوانه)ا( 

 80000 حي فونتي   36 قطاع ل رقم 

اكادير املغرب.

السيد عمر شوكري عنوانه)ا( حي 

اوالد   83004 الكردان   الصفصاف 

تايمة املغرب.

السيد يوسف مساعد عنوانه)ا( 
القدس  حي   195 رقم  أ/4  بلوك 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبد املنعم الفائز عنوانه)ا( 
 80000 حي فونتي   36 قطاع ل رقم 

اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 248.
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مكت1 مو�شى

 GANNOUF TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت1 مو�شى
حي املحمدية بلوك ا رقم 10 ، 

62000، الناظور املغرب
  GANNOUF TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي اوالد 
لحسن رقم 44 الناظور - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GANNOUF TRANS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستيفاد و  البضائع لحساب الغيف، 

التصدير.

: حي اوالد  عنوان املقر اال تماعي 

 62000  - الناظور   44 رقم  لحسن 

الناظور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

  : تريكة  الحكيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

تريكة  الحكيم  عبد  السيد 

 46 حي اوالد براهيم زنقة  عنوانه)ا( 
الناظور   62000 الناظور   4 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

تريكة  الحكيم  عبد  السيد 

 46 حي اوالد براهيم زنقة  عنوانه)ا( 
الناظور   62000 الناظور   4 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 يناير 

2022 تحت رقم 148.
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BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

TAMALOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 

العيون ، 70000، العيون املغرب

TAMALOUK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 420 
تجزئة املستقبل - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

40085

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMALOUK

التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 

العقاري.

عنوان املقر اال تماعي : رقم 420 

العيون   70000  - املستقبل  تجزئة 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

بوتنكيزة  محمد  سيدي  السيد 

درهم   100 حصة بقيمة   20.000   :

للحصة.

 : بوتنكيزة  محمد  سيدي  السيد 

2000000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوتنكيزة  محمد  سيدي  السيد 

حي   207 زنقة القلعة رقم  عنوانه)ا( 

خط الرملة 2 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

املهداوي  ابراهيم  سيدي  السيد 

شارع  مال  الفتح  حي  عنوانه)ا( 

 70000  36 رقم  االفغاني  الدين 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 254.

221I
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FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE FM ALAM INOX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد الكريم بن  لون  

مكات1 أشرف،  مكت1  14 الطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 SOCIETE FM ALAM INOX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 

3، زنقة  24، املر ة واد فاس، فاس 

فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FM ALAM INOX SARL

-1أعمال   : غرض الشركة بإيجاز 

للصدأ  املقاوم  والفوالذ  األملنيوم 

أو  املعدنية  األملنيوم  نجارة   :

البالستيكية

-2أعمال متنوعة أو إنشاءات.

عنوان املقر اال تماعي : متجر رقم 
3، زنقة  24، املر ة واد فاس، فاس 

فاس 30000 فاس املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : يوسف  العلمي  السيد 

حصة بقيمة 60.000 درهم للحصة.

السيد العلمي محمد :  400 حصة 

بقيمة 40.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوسف  العلمي  السيد 
حي سيدي بوظهر   24 زنقة   13 رقم 
املر ة واد فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  العلمي  السيد 
بوظهر  سيدي  حي   24 زنقة   3 رقم 
املر ة واد فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  العلمي  السيد 
حي سيدي بوظهر   24 زنقة   13 رقم 
املر ة واد فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 459.

222I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

YOUSS-LOCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي الفتح ساحة النيل رقم 60 
العيون ، 70000، العيون املغرب

YOUSS-LOCA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 
تجزئة 707 شارع صهي1 بن سنان 
رقم 471 - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUSS-LOCA
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
صهي1  شارع   707 تجزئة  القدس 
بن سنان رقم 471 - 70000 العيون 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : السيد يوسف الركيبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد يوسف الركيبي : 100000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف الركيبي عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة 707 شارع صهي1 
العيون   70000  488 بن سنان رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد يوسف الركيبي عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة 707 شارع صهي1 
العيون   70000  488 بن سنان رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2022 تحت رقم 249.
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Bd editions

RENWORKS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Bd editions
Skhirat ، 12040، Skhirat Maroc
RENWORKS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 LOT وعنوان مقرها اإل تماعي

 AIN ATARES 2 EME ETG IMM
 102 APT 4 - 12050 SKHIRAT

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135255

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RENWORKS SARL

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS

 LOT  : اال تماعي  املقر  عنوان 

 AIN ATARES 2 EME ETG IMM

 102 APT 4 - 12050 SKHIRAT

.MAROC

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ZAZZA MOHAMMED السيد

50  : حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 EL KHIDRAMI NABIL السيد 

NAJM :  50 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 ZAZZA MOHAMMED السيد

 LOT BOUBKER عنوانه)ا( 

 NEJJAR N 35 RU CHORAFAA

 TABRIQUET SALE 12000 SALE

.MAROC

 EL KHIDRAMI السيد 

 COOP عنوانه)ا(   NABIL NAJM

 ANDALOSSE NO 77 MASSIRA

 1 MAROC  12040 TEMARA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
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 ZAZZA MOHAMMED السيد

 LOT BOUBKER عنوانه)ا( 

 NEJJAR N 35 RU CHORAFAA

 TABRIQUET SALE 12000 SALE

MAROC

 EL KHIDRAMI السيد 

 COOP عنوانه)ا(   NABIL NAJM

 ANDALOSSE NO 77 MASSIRA

 1 MAROC  12040 TEMARA

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 0204.

224I

MA GLOBAL CONSULTING

LES SAADIENNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

LES SAADIENNES شركة مدنية 

فالحية

وعنوان مقرها اإل تماعي 9، زنقة 

خالد  ابن الوليد عين السبع     - 

20.000 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

 بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي

تم   2022 فبفاير   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم«   4.130.000,00«

إلى  درهم«   500.000,00« من 

طريق  عن  درهم«   4.630.000,00«

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

225I

NEGOCE BOUCHTA

TECHNO PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسمية الشركة

NEGOCE BOUCHTA

26 بئف إنزران طريق السوق ، 

20480، برشيد املغرب

TECHNO PNEU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 26 بئف 

إنزران طريق السوق  - 20400 

برشيد املغرب.

تغييف تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

 4459

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

 2021 د نبف   17 في  املؤرخ 

من  الشركة  تسمية  تغييف  تم 

 NEGOCE« إلى  »TECHNO PNEU«

.»BOUCHTA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   12 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 25.
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

TWO BROTHERS TAVERN
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 TWO BROTHERS TAVERN

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

ياسمين محل بالطابق األر�شي طريق 

ايموزار  - 30000 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66139

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 يناير   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  اال تماعي  املقر  تغييف 

تجزئة ياسمين محل بالطابق األر�شي 

طريق ايموزار

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص اال تماعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  اال تماعي  املقر  تغييف 

تجزئة ياسمين محل بالطابق األر�شي 

طريق ايموزار فاس

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص اال تماعية ليصبح 

50 حصة والسيد  للسيد كمرة عمر 

برادة سعد 50 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 571-476.

227I

TOUBKAL INVEST

TOP SERVICE EL AMRANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 TOP SERVICE EL AMRANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

شقة 14 باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.120563
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   05 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
 100.000« أي من  درهم«   90.000«
عن  درهم«   10.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 120563.
228I

TOUBKAL INVEST

 CONFECTION EZZINE
SAHAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CONFECTION EZZINE SAHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 
شقة 14 باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.120689

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2022 يناير   05 في  املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
 100.000« أي من  درهم«   90.000«
عن  درهم«   10.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد  األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 13312.
229I
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FIJUCOM

 SOCIÉTÉ LATTAFA

PARFUMS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIJUCOM

 BD LAHCEN OUIDDER 88

 BENJDIA ، 20160،

CASABLANCA MAROC

 SOCIÉTÉ LATTAFA PARFUMS

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية ليسافة قطعة البتول 
رقم 36 الطابق السفلي - 20190 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.428365

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   15 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIÉTÉ LATTAFA PARFUMS

 100.000 مبلغ رأسمالها    MAROC

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

قطعة  ليسافة  الصناعية  املنطقة 

 - السفلي  الطابق   36 رقم  البتول 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20190

ل : أزمة القطاع.

و حدد مقر التصفية ب املنطقة 
البتول  قطعة  ليسافة  الصناعية 
 20190  - السفلي  الطابق   36 رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

سعيد  ايت  احمد    السيد)ة( 

مجموعة  املغرب32  عنوانه)ا(  و 
الشوق  عين   32/34 زنقة  لكريمات 

املغرب  البيضاء  الدار   20470

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810635.

230I

STE CAP INTELLIGENTE SARL

CAP INTELLIGENTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAP INTELLIGENTE SARL

سيدي سليمان ، 14200، سيدي 

سليمان املغرب

CAP INTELLIGENTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس رقم 209 شقة 3  - 

14200 سيدي سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTELLIGENTE

غرض الشركة بإيجاز : التكوين

التسييف.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 -   3 209 شقة  محمد الخامس رقم 

14200 سيدي سليمان املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة خديجة واحو :  33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة فاطمة يحيى :  33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 34   : املصطفى  بوزبيبة  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  واحو  خديجة  السيدة 
 14200 الحوزية   114 بلوك ل رقم 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  يحيى  فاطمة  السيدة 
لخميس  عين  حي   272 رقم  تجزئة 

14200 الخميسات املغرب.
املصطفى  بوزبيبة  السيد 
 14200 حي اوالد بورنجة  عنوانه)ا( 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
املصطفى  بوزبيبة  السيد 
 14200 حي اوالد بورنجة  عنوانه)ا( 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 

01 فبفاير 2022 تحت رقم -.
231I

ste destmar

IMPERIAL FURNITURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

IMPERIAL FURNITURE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اغاللة 
قصر املجاز فحص أنجرة طنجة دوار 

اغاللة قصر املجاز فحص أنجرة 
طنجة 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93867
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2021 نونبف   17 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 IMPERIAL الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ    FURNITURE

مقرها  وعنوان  درهم   500.000

املجاز  قصر  اغاللة  دوار  اإل تماعي 

فحص أنجرة طنجة دوار اغاللة قصر 

 90000 طنجة  أنجرة  فحص  املجاز 

طنجة املغرب نتيجة ل : إفالس.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أنجرة  فحص  املجاز  قصر  اغاللة 

طنجة املغرب 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الضرس   يونس    السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 32 دوار زيرارة االوداية 

املغرب  الرباط   10000 الرباط 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق 

املتعلقة بالتصفية : دوار اغاللة قصر 

املجاز فحص أنجرة طنجة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبف   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 249518.

232I

accounting services sarl

SOL DE ALBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

accounting services sarl

 avenue prince héritier n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

SOL DE ALBA   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

طانطان إقامة سليمان الطابق 

األر�شي محل رقم 1 طنجة املغرب - 

90000  طنجة   املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34219

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 20 د نبف 2021 تم تعيين 

مسيف  ديد للشركة السيد)ة(  أكدي 

عبد السالم  كمسيف وحيد
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تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250392.
233I

NAKHCHA MARBLE & GRANITE

 NAKHCHA MARBLE &
GRANITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 NAKHCHA MARBLE &
GRANITE

 AVENUE FATIMA
 ANDALOUSSIA N° 47 KSAR EL
 KEBIR ، 92150، KSAR EL KEBIR

MAROC
 NAKHCHA MARBLE &

GRANITE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
 AVENUE وعنوان مقرها اإل تماعي

 FATIMA ANDALOUSSIA N°
 47 KSAR EL KEBIR AVENUE

 FATIMA ANDALOUSSIA N° 47
 KSAR EL KEBIR 92150 KSAR EL

.KEBIR MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2605

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2022 فبفاير   04 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 NAKHCHA الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    MARBLE & GRANITE
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
 AVENUE FATIMA مقرها اإل تماعي
 ANDALOUSSIA N° 47 KSAR
 EL KEBIR AVENUE FATIMA
 ANDALOUSSIA N° 47 KSAR EL
 KEBIR 92150 KSAR EL KEBIR
تشغيل  عدم   : ل  نتيجة   MAROC
 28 بتاريخ  تأسيسها  منذ  الشركة 
قرار  اتخاذ  غاية  إل   2020 يوليوز 
املصفي  وتعيين  لها  املسبق  بالحل 

وتحديد مقر التصفية في الجمع العام 
 .،2022 يناير   26 بتاريخ  االستثنائي 
وكذا اتخاذ قرار بقفل التصفية بناء 
العام  الجمع  في  املصفي  تقرير  على 
فبفاير   04 االستثنائي املنعقد بتاريخ 
2022. من أ ل الشط1 على السجل 
 2605 عدد  تحت  املقيد  التجاري 
باملحكمة االبتدائية بالقصر الكبيف..

 AVENUE و حدد مقر التصفية ب
 FATIMA ANDALOUSSIA N° 47
 KSAR EL KEBIR - 92150 KSAR

 .EL KEBIR MAROC
و عين:

  MOHAMED RIDA السيد)ة( 
 AVENUE عنوانه)ا(  و   NAKHCHA
 FATIMA ANDALOUSSIA N° 47
 92150 KSAR EL KEBIR MAROC

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ 04  االبتدائية بالقصر الكبيف  

فبفاير 2022 تحت رقم 37.
234I

accounting services sarl

SOL DE ALBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

accounting services sarl
 avenue prince héritier n° 9 ,2
Tanger ، 90000، Tanger Maroc

SOL DE ALBA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
طانطان إقامة سليمان الطابق 

األر�شي محل رقم 1 - 90000  طنجة  
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34219
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 د نبف   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 OPEN  INVEST 37.490  تفويت
 37.490 حصة ا تماعية من أصل 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد السالم   

أكدي بتاريخ 20 د نبف 2021.
إسماعيل    )ة(  السيد  تفويت 
12.500 حصة ا تماعية من  أكدي 
السيد  أصل 12.500 حصة لفائدة  
 20 بتاريخ  أكدي  السالم    عبد  )ة( 

د نبف 2021.
القادر   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
عبد القادر  10 حصة ا تماعية من 
)ة(  السيد  حصة لفائدة    10 أصل 
عبد السالم   أكدي بتاريخ 20 د نبف 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250392.
235I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

FOKER MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

FOKER MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

L/141 حي الهدى أكادير - 80000 
أكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20573
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 نونبف   04 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  FOKER MAROC الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
 L/141 وعنوان مقرها اإل تماعي رقم
أكادير   80000  - أكادير  الهدى  حي 

املغرب نتيجة ل : قفل الشركة.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 80000  - أكادير  الهدى  حي   L/141

أكادير املغرب. 
و عين:

و  حضرامي  سالم   السيد)ة( 
اكادير   80000 فرنسا  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2022 تحت رقم 108334.
236I

SELECT CONSEIL

LOS PEPES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

select conseil
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
LOS PEPES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
زنقة نورموندي امينة بنت وه1 
و زنقة ابن يحيى العرفاني اقامة 

 A - 20100 سكوير بالص 1 العمارة
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.418569

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   10 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»500.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2021 تحت رقم 780066.
237I
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SELECT CONSEIL

DIFMEDI
إعالن متعدد القرارات

select conseil

شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

DIFMEDI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 35 زنقة 

مصطفى املنفلوطي  - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.30439

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 24 د نبف 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

البوحمادي  محمد  السيد  تفويت 

مهدي  للسيد  1800حصة 

البوحمادي

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

البوحمادي  محمد  السيد  تفويت 

1800حصة للسيد سليم البوحمادي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

البوحمادي  محمد  السيد  تفويت 

600 حصة للسيد حمزة البوحمادي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تفويت السيد ابراهيم زغلول  حصة 
واحدة للسيدة سعاد زغلول

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

حصة  تفويت السيد سعيد زغلول  
واحدة للسيدة سعاد زغلول

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تفويت السيدة سعاد زغلول  1200 

حصة للسيد حمزة البوحمادي

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
رفع راس املال بمبلغ قدره 100.000 

درهم  لرفعه ملبلغ 1.000.000 درهم 
ديون  مع  مقاصة  إ راء  طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
الشركة  راسمال  تعديل  مايلي: 
القرارات  اتر  على  وحصص الشركاء 

املتخدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2021 تحت رقم 765391.
238I

MOHAMED LAAGOUBI

MED BUILDING QUALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
MED BUILDING QUALITY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 246 
شارع بوفكران حي الهندية اعوينات 

الحجاج  - 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.51943

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 شتنبف   23 في  املؤرخ 
 MED BUILDING QUALITY حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
 246 رقم  اإل تماعي  وعنوان مقرها 
شارع بوفكران حي الهندية اعوينات 
املغرب  فاس   30000  - الحجاج  

نتيجة النعدام األشغال.
و عين:

و  العمراني  محمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 97 شارع الرحمة النف يس 
س  30000 فاس املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
يناير 2022 وفي رقم 246   05 بتاريخ 
شارع بوفكران حي الهندية اعوينات 

الحجاج  - 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 336/022.
239I

األستاد منيف العزوزي اإلدري�شي

PRO URBAN DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األستاد منيف العزوزي اإلدري�شي
تجزئة التمسماني شارع احمد 

الحريزي اقمة باريس 6 الطابق األول 
رقم 01 تطوان ، 93000، تطوان 

املغرب
PRO URBAN DECO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق سد 
سميف حي بوزغالل  - 93200 املضيق 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
30847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.URBAN DECO
.PUD : غرض الشركة بإيجاز

عنوان املقر اال تماعي : طريق سد 
سميف حي بوزغالل  - 93200 املضيق 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزكري  الياس  السيد 
املركز شارع املسيفة الخضراء رقم 52  

93200 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  الزكري  الياس  السيد 
املركز شارع املسيفة الخضراء رقم 52  

93200 املضيق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 469.

240I

SELECT CONSEIL

Y CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

select conseil
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
Y CONCEPT »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي:  طريق 
امزميز التجزئة رقم 12 الشريفية 

مراكش - -  مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.111805
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
RESTAURANT YAKA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   06 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 125733.

241I

BRAHIM  LACHRAF SARL AU

 BRAHIM LACHRAF SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BRAHIM  LACHRAF SARL AU
حي القدس تجزئة الراحة شارع 

عبد الرحمان بن ابي بكر رقم 191 
العيون ، 70000، العيون املغرب
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  BRAHIM LACHRAF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 
تجزئة الراحة شارع عبد الرحمان بن 
ابي بكر رقم 191 العيون  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
40125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BRAHIM LACHRAF SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
عبد  شارع  الراحة  تجزئة  القدس 
الرحمان بن ابي بكر رقم 191 العيون  

- 70000 العيون املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد ابراهيم  لخليفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم  لخليفي عنوانه)ا( 
رقم   09 بلوك  فوسبوكراع  مجمع 
العيون   70000 العيون  بوكراع   06

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
لخليفي  سالم  محمد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة الخميسات رقم 117 
 70000 العيون   02 حي خط الرملة 

العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 02 فبفاير 

2022 تحت رقم 277/2022.
242I

ripartners sarl

KLKPRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
KLKPRINT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 03 
زنقة 8 حي السالم - 46000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KLKPRINT
: التصميم  غرض الشركة بإيجاز 

و الطباعة
 ميع االعمال الخاصة  بالطباعة

 03 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
اسفي   46000  - حي السالم   8 زنقة 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيدة خديجة لهواوي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة لهواوي عنوانه)ا( 
 46000 حي السالم   8 زنقة   03 رقم 

اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة خديجة لهواوي عنوانه)ا( 
 46000 حي السالم   8 زنقة   03 رقم 

اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم 

.-
243I

MEDAFCO  CONSULTING

S.T.M VOYAGES )س.ط.م 
فوياج(

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDAFCO  CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
S.T.M VOYAGES )س.ط.م فوياج( 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي نجيبة 
شارع 88 رقم 11 السفلي طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
123769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.T.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

VOYAGES )س.ط.م فوياج(.

نقل   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الركاب،

• النقل املحلي والدولي لألفراد

• النقل الوطني والدولي للبضائع ،

• املراسلة ،

• تأ يف مركبات النقل

وشحن  ميع  واستئجار  تأ يف   •

مركبات النقل وتمثيل  ميع شركات 

النقل.

وسيلة  بأي  الشركة  مشاركة   •

أو  شركات  أي  في  كان  شكل  وبأي 

تعهدات مماثلة أو مرتبطة.

وإدارة  وتأ يف  وحيازة  إنشاء   •

األعمال  لجميع  اإليجار  عقود 

واملصانع والورش املتعلقة بواحد أو 

آخر من األنشطة املحددة.

• أخذ أو حيازة أو استخدام أو نقل 

االختفاع  وبراءات  العمليات   ميع 

املتعلقة بهذه األنشطة ،.

عنوان املقر اال تماعي : حي نجيبة 
 - السفلي طنجة   11 رقم   88 شارع 

90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد الخضار منعم  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  منعم  الخضار  السيد 

حي مسنانة قطاع املنارة زنقة الفلق 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  منعم  الخضار  السيد 

حي مسنانة قطاع املنارة زنقة الفلق 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250219.

244I
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SOCIETE MARJANE
 CONSEIL SARL Appt.N°2,

 2°Etage Lot.B22 Lotissement

 Zaitoune TIKIOUINE AGADIR

 ، 80000، AGADIR MAROC

SUDROG شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي بلوك أ 

رقم 121 أركانة أيت ملول انزكان - 

86150 انزكان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.20959

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 د نبف   20 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

البناء  *أشغال   : الحالي  الشركة 

أشغال   * *التجارة  وأشغال مختلفة 

الطرق. تم اإليداع القانوني باملحكمة 

يناير   06 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2022 تحت رقم 24.

245I

ائتمانية منارة

VOYAGE MARS 3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية منارة

18 زنقة موريتانيا عمارة معالل 

شقة رقم 17  ليز مراكش مراكش، 

40000، مراكش املغرب

VOYAGE MARS 3 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

مسلم تجزئة بكار الطابق  الثالث 

الشقة رقم 14 باب دكالة - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

122415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VOYAGE MARS 3

*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاملين لحساب الغيف

ونقل  للركاب  العام  *النقل 

البضائع.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق   بكار  تجزئة  مسلم 

 40000  - باب دكالة   14 الشقة رقم 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

اسماعيل  موالي  السيد 

بقيمة  حصة   1.000   : البوعزاوي 

100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  موالي  السيد 

الخميس  باب  عنوانه)ا(  البوعزاوي 

مراكش   14 رقم  البوعزاوي  درب 

40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

اسماعيل  موالي  السيد 

الخميس  باب  عنوانه)ا(  البوعزاوي 

مراكش   14 رقم  البوعزاوي  درب 

40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132467.

246I

مكت1 ادريس للحسابات

تيط اجرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت1 ادريس للحسابات

فاس ، 30000، فاس املغرب

تيط ا رو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي  تجزئة 

املجد القطعة رقم 1 عين عميف 

طريق اموزار  الدكان رقم 2 فاس  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

71105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تيط   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ا رو.

تا ر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اغذية معلبة بالجملة.

تجزئة    : اال تماعي  املقر  عنوان 

املجد القطعة رقم 1 عين عميف طريق 

اموزار  الدكان رقم 2 فاس  - 30000 

فاس املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : تيط  امين  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   500   : تيط  زيد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 14 عنوانه)ا(  تيط  امين  السيد 
الشقف  عين  طريق  الرياض  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب.

 41 عنوانه)ا(  تيط  زيد  السيد 
عين  طريق   1 الشقة  عرفة  تجزئة 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
 14 عنوانه)ا(  تيط  امين  السيد 
الشقف  عين  طريق  الرياض  زنقة 

فاس 30000 فاس املغرب
 41 عنوانه)ا(  تيط  زيد  السيد 
عين  طريق   1 الشقة  عرفة  تجزئة 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 504.
247I

SELECT CONSEIL

 PRESTIGE MARRAKECH
DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

select conseil
شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 
الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب
 PRESTIGE MARRAKECH

DEVELOPMENT »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: املركز 
انول كابيتال  416 تقاطع شارع 
انوال و شارع عبد املومن املدخل 
ا رقم 39 - 20100 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.388169
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 شتنبف   22 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
CARTY MARKET

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 796005.
248I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STAR DIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STAR DIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 1 حي 

أيت أو عا تيكوين أكادير - 80000 

أكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.17877

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 د نبف   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 50.000« أي من  درهم«   850.000«

عن  درهم«   900.000« إلى  درهم« 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2022 تحت رقم 108397.

249I

FINCOSA MARRAKECH

 DISTINCTIVE

PARTNERSHIP PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

 DISTINCTIVE PARTNERSHIP

PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت1 
رقم 9 اقامة هناء رقم 5 زنقة محمد 

عبده حلبة السباق - 30000 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2021 د نبف   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( خالد الشنتوفي 

العلمي  1.000 حصة ا تماعية من 

أصل 1.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

هشام  خالد بتاريخ 28 د نبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبفاير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 535.

250I

FINCOSA MARRAKECH

 DISTINCTIVE
PARTNERSHIP PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف  ديد للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 

املغرب

 DISTINCTIVE PARTNERSHIP

PROMO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت1 
رقم 9 اقامة هناء رقم 5 زنقة محمد 

عبده حلبة السباق - 30000 فاس 

املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.70281

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 28 د نبف 2021 تم تعيين 

مسيف  ديد للشركة السيد)ة( خالد 

هشام  كمسيف وحيد.

تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 535.
251I

FINCOSA MARRAKECH

 DISTINCTIVE
PARTNERSHIP PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 40000، مراكش 
املغرب

 DISTINCTIVE PARTNERSHIP
PROMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت1 
رقم 9 اقامة هناء رقم 5 زنقة محمد 
عبده حلبة السباق - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
70281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DISTINCTIVE PARTNERSHIP

.PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
مكت1   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم 9 اقامة هناء رقم 5 زنقة محمد 
فاس   30000  - عبده حلبة السباق 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

خالد  العلمي  الشنتوفي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خالد  العلمي  الشنتوفي  السيد 
بن  محمد  سيدي  شارع  عنوانه)ا( 
  33 رقم   3 الطابق   118 عبدهللا 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد النوى عبد االاله  عنوانه)ا( 
 30000 تغات   املحمدي  الحي   81

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبف   16 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 5160.
252I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

TOPOKAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
TOPOKAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 

3 طابق االول  تجزئة امنية 5-3 
شارع محمد السادس - 23000 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12369

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3216

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOPOKAD

خبيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مساح أو طوبوغرافي.

عنوان املقر اال تماعي : شقة رقم 

3 طابق االول  تجزئة امنية 5-3 شارع 

بني مالل   23000  - محمد السادس 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

: الحسني  القادري  كميل   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسني  القادري  كميل  السيد 

 10 الحنصالي رقم  تجزئة  عنوانه)ا( 

23000 بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الحسني  القادري  كميل  السيد 

 10 الحنصالي رقم  تجزئة  عنوانه)ا( 

23000 بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 113.

253I

أوديريك

SAKOB INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أوديريك
36أ، شارع أنفا -  الطابق األول 

- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 

-  الطابق األول - الدار البيضاء، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 SAKOB INVEST SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي عند 

أوديريك 36 أ شارع أنفا - الطابق 
األول  - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.446923

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 د نبف   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ODYSSEE )ة(  السيد  تفويت 
  ART ET DECORATION  SARL
أصل  من  ا تماعية  حصة   1.300
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   1.300
د نبف   13 بتاريخ   MAEK  SARLAU

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 02 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811057.
254I

idaraty

MBKR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

MBKR CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
االندلس العوامية القطعة 127 
العوامة  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
124089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBKR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 127 القطعة  العوامية  االندلس 

العوامة  - 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بورك  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بورك  حمزة  السيد 
 18 رقم   159 عمارة   1 مجمع البفكة 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  بورك  اميمة  السيدة 
دوار ايت بورك الواد تكنة بئف الطال1  

90000 سيدي قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250531.
255I

M&A CONS

sté GULL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

M&A CONS
حي الجديد بني انصاررالناظور ، 

62000، الناظور املغرب
sté GULL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 

العمران رقم1289سلوان الناضور - 
62000  الناضور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23021

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 04 يناير 2022 تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
بيع توزيع وتسويق  استيفاد شراء 
التشحيم  مواد  البتفولية  املنتجات 

وإدارة محطات الخدمة والتجارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 يناير 

2022 تحت رقم 134.
256I

ccis-casablanca

PROMO MAD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية

 PROMO MAD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 شارع 
احمد املجاطي اقامة  بال االل1  
،  ، الطابق األول ، رقم 8 منطقة 
معاريف - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

528179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO MAD IMMOBILIER
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار
تشييد املباني.

عنوان املقر اال تماعي : 13 شارع 
احمد املجاطي اقامة  بال االل1  ،  ، 
الطابق األول ، رقم 8 منطقة معاريف 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
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أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

الهادي  عبد  مديحي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.

السيد مديحي عبد الهادي : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  عبد  مديحي  السيد 

عنوانه)ا( شارع الروداني زنقة احمد 

الطابق  ليزال1   اقامة  املجاطي 

الدار   20000 املعاريف   8 االول رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الهادي  عبد  مديحي  السيد 

عنوانه)ا( شارع الروداني زنقة احمد 

الطابق  ليزال1   اقامة  املجاطي 

الدار   20000 املعاريف   8 االول رقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

257I

B & I Oleum

B & I OLEUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B & I Oleum

شارع الجيش امللكي، اقامة البفوج 

س، الطابق 6،الرقم 23، تطوان ، 

93040، تطوان املغرب

B & I Oleum شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الجيش امللكي، اقامة البفوج س، 

الطابق 6،الرقم 23 - 93040 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 30873

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 B & I  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Oleum
إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
س،  البفوج  اقامة  امللكي،  الجيش 
الطابق 6،الرقم 23 - 93040 تطوان 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة   إيناس العبودي   :  500 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500   : بسمة العبودي   السيدة  
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

العبودي  إيناس  السيدة   
عنوانه)ا( شارع الجيش امللكي، اقامة 
 23 6،الرقم  الطابق  س،  البفوج 

93040 تطوان املغرب.
العبودي   بسمة  السيدة  
فيكطورهيكو،  شارع   63 عنوانه)ا( 
LEVALLOIS – لفالوا بوري 92300 

PERRET فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
العبودي  إيناس  السيدة   
عنوانه)ا( شارع الجيش امللكي، اقامة 
 23 6،الرقم  الطابق  س،  البفوج 

93040 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير  بتاريخ 01  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 507.

258I

SELECT CONSEIL

 LEADINGEDGE

 COUNSELING &

COACHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

select conseil

شارع عبد املومن عمارة421 الطابق 

الرابع رقم16 ، 20360، البيضاء 

املغرب

 LEADINGEDGE COUNSELING

COACHING & شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

ابو  عفر ابن حبي1 الطابق 3 

الشقة  11  - 20000 الدارالبيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LEADINGEDGE COUNSELING

.& COACHING

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعمل  فضاء  و  النف�شي  الدعم 

املشتفك.
زنقة   12  : عنوان املقر اال تماعي 

ابو  عفر ابن حبي1 الطابق 3 الشقة  

11  - 20000 الدارالبيضاء  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كنفاوي  بهاء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   كنفاوي  بهاء  السيدة 
12 زنقة ابو  عفر ابن حبي1 الطابق 

الدارالبيضاء   20000 الشقة  11    3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبدهللا كنفاوي عنوانه)ا( 

اكادير   مارينا   10 الشقة   26 الرقم 

80010 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811386.

259I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE 2 ABDEL PROMO

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE 2 ABDEL PROMO

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفرح 

تيسة تاونات - 34000 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE 2 ABDEL PROMO

.SARL

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر اال تماعي : حي الفرح 

تيسة تاونات - 34000 تاونات املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : السيد عبد النبي الحجام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة اميمة قلوبي :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحجام  النبي  عبد  السيد 

الدمنة  حي  الفداء  شارع  عنوانه)ا( 

تاونات 34000 تاونات املغرب.

عنوانه)ا(  قلوبي  اميمة  السيدة 

تاونات   34000 تاونات  شارع الفداء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الحجام  النبي  عبد  السيد 

الدمنة  حي  الفداء  شارع  عنوانه)ا( 

تاونات 34000 تاونات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2022 تحت رقم 51.

260I

centre d’affaires sicilia

SIGMALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

centre d›affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

SIGMALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 زنقة 
23 بالد الجد اسفي - 46000 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8627

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يناير   05 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها    SIGMALI
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
2 زنقة 23 بالد الجد اسفي - 46000 
عدم توفر   : اسفي املغرب نتيجة ل 

سوق الشغل.
 2 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
 46000  - بالد الجد اسفي   23 زنقة 

اسفي املغرب. 
و عين:

و  زهيدي  حجوب   السيد)ة( 
مبفوكة  بقعة   9 زنقة   1 عنوانه)ا( 
حي املستشفي 46000 اسفي املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الفاضلي  االاله   عبد  السيد)ة( 
حي  الباشا  زنقة   10 عنوانه)ا(  و 
املغرب  اسفي   46000 الجريفات  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم 99.

261I

cabinet abda conseil et management

MO-SAFI-PIECE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطابق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46000، 

اسفي اسفي
 MO-SAFI-PIECE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 75 بلوك 
2 حي الرياض اسفي - 46000 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11937

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أكتوبر   25 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  مبلغ    MO-SAFI-PIECE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الرياض  حي   2 بلوك   75 اإل تماعي 
اسفي - 46000 اسفي املغرب نتيجة 

ل : التوقف الدائم لنشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 75 بلوك 
2 حي الرياض اسفي - 46000 اسفي 

املغرب. 
و عين:

و  املستغفر  املهدي    السيد)ة( 
الرياض  حي   2 بلوك   75 عنوانه)ا( 
اسفي 46000 اسفي املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   29 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2021 تحت رقم 2486.

262I

samcompta sarl au

CHOUBTI DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
CHOUBTI DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 118 
بلوك ب حي كريو زواغة  فاس - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.39567

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 د نبف 2021 تقرر حل 
ذات  شركة   CHOUBTI DIVERS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
بلوك ب حي كريو زواغة  فاس   118
فاس املغرب نتيجة لقرار   30000  -

الشريك.
و عين:

و  يشو  بن  السيد)ة(  مال   
 46 رقم  يوسف  تجزئة  عنوانه)ا(  
املر ة واد فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   2021 د نبف   24 بتاريخ 
بلوك ب حي كريو زواغة  فاس   118

- 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 446/022.

263I

مكت1 ادريس للحسابات

ؤ دايت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت1 ادريس للحسابات
فاس ، 30000، فاس املغرب
ؤ دايت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 درب 
السراج الطالعة الصغرى فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71107
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ؤ دايت.

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

 4 رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 

درب السراج الطالعة الصغرى فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

الطيبي  الوزاني  محمد  السيد 

:  1.000 حصة بقيمة 100  الحسني 

درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الطيبي  الوزاني  محمد  السيد 

السالوي  اقامة  عنوانه)ا(  الحسني 

5 شارع الجيش امللكي  الشقة   2 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الطيبي  الوزاني  محمد  السيد 

السالوي  اقامة  عنوانه)ا(  الحسني 

5 شارع الجيش امللكي  الشقة   2 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   01 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 505.

264I

STE FIDUCAT

 M.N.M DEVELOPEMENT
IMMOBILIER

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

 M.N.M DEVELOPEMENT
IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 

الصنها ة الطابق 3 الشقة د11 حي 
االزدهار  - 40000 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.117445
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تفويت السيد محمد 
حصة ا تماعية   167 منيف بنسعود 
حصة لفائدة السيد   500 من أصل 
 01 بتاريخ  االحمادي  املهدي  محمد 

يناير 2022.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
نور  السيد  تفويت  على  املصادقة 
الدين بنسعود 166 حصة ا تماعية 
حصة لفائدة السيد   500 من أصل 
 01 بتاريخ  االحمادي  املهدي  محمد 

يناير 2022
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد االحمادي محمد املهدي 
والسيد نور الدين بنسعود كمسيفين 
للمسيف  باالضافة  للشركة   ديدين 

القديم  السيد محمد منيف بنسعود
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساهمات الشركاء
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأسمال الشركة.

على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: إدارة الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   19 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 131920.

265I

اءتمانية عبد الرحيم

AL-BAYAN CENTRE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اءتمانية عبد الرحيم

زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 

رقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب

AL-BAYAN CENTRE PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

أغبالو الرقم 17 حي السعادة 

الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

AL-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAYAN CENTRE PRIVE

رئيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة للتعليم الخاص.

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السعادة  حي   17 الرقم  أغبالو 

الخميسات   15000  - الخميسات 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : أحمد  أورو ان  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيدة أحدو زين1 :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أورو ان أحمد عنوانه)ا( 
أيت  الطلبة  مجمع  بوهو  أيت  دوار 

أوريبل 15000 الخميسات املغرب.
عنوانه)ا(  زين1  أحدو  السيدة 
15000 الخميسات   3 تجزئة الزهراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد أورو ان أحمد عنوانه)ا( 
أيت  الطلبة  مجمع  بوهو  أيت  دوار 

أوريبل 15000 الخميسات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

يناير 2022 تحت رقم 48.

266I

KHOUYI BADIA

STE DOST TRAVAUX SARL 
إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
   STE DOST TRAVAUX SARL 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي:  تجزئة 

الفتح 2 رقم 51 مكرر توالل - 
50000  مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: : 
.51945

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 24 يناير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
للشركة  الهدف اال تماعي  توسيع   -
عقاري  منعش  نشاط  بإضافة 

كنشاط رئي�شي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
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بند رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
للشركة  الهدف اال تماعي  توسيع   -
عقاري  منعش  نشاط  بإضافة 

كنشاط رئي�شي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 443.
267I

ائتمانية بوعرفة

ALUM MHANNI
شركة التضامن

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

ALUM MHANNI  شركة التضامن
وعنوان مقرها اإل تماعي 64 مكرر 
الحي االقتصادي - 61200 بوعرفة 

املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1021

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21
األسا�شي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALUM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MHANNI
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النجارة و خصوصا نجارة االلومنيوم-
بيع  اشغال البناء و اشغال مختلفة- 

 ميع اليات النجارة و لوازمها.
عنوان املقر اال تماعي : 64 مكرر 
بوعرفة   61200  - الحي االقتصادي 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 5.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   47   : السيد مروان منهي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   3   : السيد تشامو محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 07 السيد مروان منهي عنوانه)ا( 
زنقة زايو 61200 بوعرفة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  تشامو  السيد 

 61200 العربي  املغرب  حي   330

بوعرفة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

 07 السيد مروان منهي عنوانه)ا( 
زنقة زايو 61200 بوعرفة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2022 تحت رقم 11/2022.

268I

اءتمانية عبد الرحيم

BOUHRARA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اءتمانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب

BOUHRARA CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 

22 زنقة سادن حي الكرامة 1 

الخميسات - 15000 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUHRARA CASH

تسهيالت   : غرض الشركة بإيجاز 

وتحويل واألموال.

عنوان املقر اال تماعي : الرقم 22 
زنقة سادن حي الكرامة 1 الخميسات 

- 15000 الخميسات املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوهرارة  ميلة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : نبيل  بنشريف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بوهرارة  ميلة عنوانه)ا( 
الكرامة  حي  سادن  زنقة   22 الرقم 
الخميسات   15000 الخميسات   1

املغرب.
عنوانه)ا(  نبيل  بنشريف  السيد 
الكرامة  حي  سادن  زنقة   22 الرقم 
الخميسات   15000 الخميسات   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة بوهرارة  ميلة عنوانه)ا( 
الكرامة  حي  سادن  زنقة   22 الرقم 
الخميسات   15000 الخميسات   1

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  بالخميسات   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 73.
269I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

SAIF  ED-DINE  SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،

 SAIF  ED-DINE  SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 48 تجزئة 
الحسنية ، أحداف  - 53100 ازرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.165
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2022 يناير   20 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
SAIF  ED- الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ    DINE  SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 ، الحسنية  تجزئة   48 اإل تماعي 
أحداف  - 53100 ازرو املغرب نتيجة 

ل : انعدام النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 48 تجزئة 
أزرو   53100  - أحداف    ، الحسنية 

املغرب. 
و عين:

و  برداد  مينة   اللة  السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 218 زنقة 10 االرز 12 
احداف 53100 ازرو املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   03 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2022 تحت رقم 50.

270I

AUDINEX SARLAU

COURSEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

20042، الدار البيضاء املغرب
COURSEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 15 
رقم 22 اقامات الضمان  - 20230 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.506321
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 نونبف   30 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   COURSEO
 20.000,00 املحدودة مبلغ رأسمالها 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع 15 رقم 22 اقامات الضمان  - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20230

اللحل املبكر للشركة.
و عين:

و  فضالن  حمزة   السيد)ة( 
عنوانه)ا( عين الشق شارع 149 رقم 
املغرب  البيضاء   الدار   20470  3

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي شارع 15  نونبف 2021   30 بتاريخ 
 20230  - اقامات الضمان    22 رقم 

الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811661.
271I

ADVOLIS

GMT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

GMT CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة بن 
السهلي أ 106 ظهر ملحلة - 60000 

و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.33653

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 21 د نبف 2021 تقرر حل 
ذات  شركة   GMT CONSULTING
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 10.000,00 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

ظهر ملحلة   106 تجزئة بن السهلي أ 

- 60000 و دة املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق الغرض اإل تماعي.

و عين:

السيد)ة( محمد عثمان  بورقدي 

و عنوانه)ا( حي سيدي مو�شى 35100 

)ة(  كمصفي  املغرب   رسيف 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 21 د نبف 2021 وفي تجزئة بن 

 60000  - ظهر ملحلة   106 السهلي أ 

و دة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2022 تحت رقم 336.

272I

cabinet abda conseil et management

KHELLA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 cabinet abda conseil et

management
رقم 239الطابق االول طريق سيدي 

واصل الحي الصناعي ، 46000، 

اسفي اسفي

KHELLA SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 53 الحي 

االداري  معة سحيم اسفي - 

46000 اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10239

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 نونبف   09 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

KHELLA SERVICES  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

االداري  معة  الحي   53 اإل تماعي 

سحيم اسفي - 46000 اسفي املغرب 

لنشاط  الدائم  التوقف   : ل  نتيجة 

الشركة.

 53 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - الحي االداري  معة سحيم اسفي 

46000 اسفي املغرب. 

و عين:

السيد)ة( عبد القادر   البوعناني 
الحي االداري   53 الرقم  و عنوانه)ا( 

 معة اسحيم  46000 اسفي املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبف   10 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2021 تحت رقم 2515.

273I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

NASEDY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP

 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH

 2 IMM 90 ETG 3 APT 15

 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NASEDY IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الهدى شارع محمد بلفريج  ش 2 

عمارة 90 شقة 15 سيدي مومن  - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASEDY IMMOBILIER
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

العقارات.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 بلفريج  ش  محمد  الهدى شارع 
 - 15 سيدي مومن   شقة   90 عمارة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سديام  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سديام  نبيل  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  سديام  نبيل  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811618.

274I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MOLIFID DOMICILIATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
 MOLIFID DOMICILIATION
شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس اقامة االندلس 

ب الطابق االول املكت1 رقم 14 - 

92000 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2022 فبفاير   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOLIFID DOMICILIATION

توطين   -  : غرض الشركة بإيجاز 

املقاوالت

االستغالل,  التسييف,  اإلنشاء,    -
األصول  لجميع  الشراء,  الكراء, 

التجارية

العمليات  عموما  ميع  و 

التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 

أو غيف العقارية التي لها عال قه مباشرة 

باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 

أهداف الشركة, و كذلك كل مساهمة 

مباشرة أو غيف مباشرة تحت أي صفة 

في الشركات التي لها أهداف مماثلة..

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

االندلس  اقامة  الخامس  محمد 

 -  14 رقم  املكت1  االول  الطابق  ب 

92000 العرائش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد السعيدي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 
 92000  38 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 
 92000  38 رقم  الوفاء  تجزئة 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 155.

275I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

RA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
RA TRANS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي منظر 
 ميل زنقة 71 إقامة 9 الطابق 

األول رقم 2 - 90000 طنجة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54987

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
يناير 2022 تم اإلعالم  املؤرخ في 18 
العبا�شي  عبدهللا  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
غشت   24 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :
 16   ، محمد العبا�شي   السيد)ة( 

حصة.
السيد)ة( فطيمة بن عالل  ،  16 

حصة.
 12   ، مريم الغرباوي   السيد)ة( 

حصة.
 26   ، محمد العبا�شي   السيد)ة( 

حصة.

 13   ، ردينة العبا�شي   السيد)ة( 
حصة.

 13   ، العبا�شي   أميفة  السيد)ة( 
حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250345.
276I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

STE BHALIL FER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
  STE BHALIL FER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املسيفة الخضراء حي امسيلة البهاليل 

صفرو  - 31000 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BHALIL FER SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء. او  مختلفة  القعاقيف.اشغال 

االستيفاد والتصدير..
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املسيفة الخضراء حي امسيلة البهاليل 

صفرو  - 31000 صفرو املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايوب االبراهيمي  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايوب االبراهيمي  عنوانه)ا( 

امسيلة  حي  الخضراء  املسيفة  شارع 

صفرو   31000 صفرو   البهاليل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ايوب االبراهيمي  عنوانه)ا( 

امسيلة  حي  الخضراء  املسيفة  شارع 

صفرو   31000 صفرو   البهاليل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   07 بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2022 تحت رقم 42/2022.

277I

STE AGEFICO SARL

CAP SUD CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيف  ديد للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

CAP SUD CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عبدهللا الهبطي اقامة منتزه - 90000 

طنجة املغرب.

تعيين مسيف  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12181

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 24 غشت 2021 تم تعيين 

السيد)ة(  للشركة  مسيف  ديد 

الهواري رشيد كمسيف آخر.
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تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبف   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 246076.

278I

مكت1 الجرودي

 TRANSPORT SUPER
CARBURANTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغييف نشاط الشركة

مكت1 الجرودي
شارع 18 نونبف رقم 24 الناضور ، 

62000، الناضور املغرب
 TRANSPORT SUPER

CARBURANTS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 863-857 
شارع الحسن الثاني العروي 62000 

الناضور املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23383

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغييف   2022 فبفاير   02 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »نقل املحروقات 
البضائع  »نقل  إلى  الغيف«  لحساب 

لحساب الغيف«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 04 فبفاير 

2022 تحت رقم 209.

279I

الفيديسا

ZERNAD TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفيديسا
702 عمارة اشتوكية الطابق التاني 
رقم الشقة 6 املسيفة 1 حرف ب 
مراكش ، 40140، مراكش املغرب

 ZERNAD TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 ، شارع 

يعقوب املنصور مراكش -  ليز  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZERNAD TRAV

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العمومية - مقاول في األشغال والبناء 

- التجارة.

 ،  18  : اال تماعي  املقر  عنوان 

شارع يعقوب املنصور مراكش -  ليز  

- 40000 مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نضار احمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  نضار  السيد 
تاركة    394 رقم   1 النخيل  تجزئة 

-مراكش- 40000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  نضار  السيد 
تاركة    394 رقم   1 النخيل  تجزئة 

-مراكش- 40000 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132510.

280I

EVOLUTION CONSEIL

KINANI LUXE DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle

 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

KINANI LUXE DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي التعاونية 

الباهي رقم 10. اغواطيم مراكش - 

40000 مركش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

121821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2021 د نبف   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KINANI LUXE DESIGN

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثاث

املفروشات و الديكورات.

عنوان املقر اال تماعي : التعاونية 

 - اغواطيم مراكش   .10 الباهي رقم 

40000 مركش  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

  : الكناني   الواحد  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكناني   الواحد  عبد  السيد 
 518 رقم  الحركة  دوار  عنوانه)ا( 
مراكش   40000 مراكش  تسلتانت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  زين1  الزهرة  السيدة 
تسلتانت   516 رقم  الحركة  دوار 

مراكش 40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   14 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 131762.

281I

JAD BUSINESS & WORKSHOP

SEGAM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JAD BUSINESS & WORKSHOP
 RES  AL HOUDA RUE

 MOHAMED BALFREJ GH
 2 IMM 90 ETG 3 APT 15
 SIDI MOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SEGAM IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الهدى شارع محمد بلفريج  ش 2 
عمارة 90 شقة 15 سيدي مومن - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SEGAM IMMOBILIER
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

العقارات.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 بلفريج  ش  محمد  الهدى شارع 
 - سيدي مومن   15 شقة   90 عمارة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
750 حصة    : السيد رشيد سكام 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   250   : السيد خالد كريم 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سكام  رشيد  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  كريم  خالد  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  سكام  رشيد  السيد 
الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811617.
282I

TENDANCE COMMUNICATION SARL

 TENDANCE
COMMUNICATION SARL

إعالن متعدد القرارات

 TENDANCE
COMMUNICATION SARL

شارع حافظ ابن عبد البار اقامة 
االندلس انزران  رقم 4 ، 90010، 

طنجة املغرب
 TENDANCE

 COMMUNICATION SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: : شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

انزران رقم 4 - - طنجة  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.77625

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 02 د نبف 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على تفويت  ميع حصص 

السيد خيف الدين العواد ) 200حصة( 

لفائدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

تفويت  و  الطاهري  معتصم  السيد 

فاطمة  السيدة  حصص   ميع 

بقيمة  25حصة(   ( مطيع  الزهراء 

السيدة  لفائدة  للحصة  درهم   100
رشيدة حميد و تفويت  ميع حصص 

 25  ( السيدة حبيبة النية الشجيفي 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة( 
لفائدة السيد عبد البارئ الطاهري 

و أخيفا تفويت  ميع حصص السيد 

نور الدين العواد ) 25 حصة( بقيمة 

السيد  لفائدة  للحصة  درهم   100
سعد الطاهري

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على استقالة املسيف القانوني 

للشركة السيد خيف الدين العواد و 

ابراء ذمته

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مسيفين  دد  تعيين  مايلي: 
الطاهري  معتصم  السيد  للشركة: 

رشيدة  السيدة  و   )CIN:K494900(

امضاء   ،)CIN:K179624( حميد 

 ميع الوثائق و العقود التي تخص 

أحد  امضاء  تستو 1  الشركة 

املسيفين السيد معتصم الطاهري أو 

السيدة رشيدة حميد

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تمت اعادة صياغة القانون االسا�شي 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي ينص  بند رقم 6-7-15-20: 
القانون  صياغة  اعادة  مايلي:  على 

االسا�شي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 199.

283I

FIDERSER

STE BAHIA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE BAHIA CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 

باوك 5 رقم 12  - 14200 سيدي 
سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHIA CASH
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االموال.
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 14200  -   12 رقم   5 باوك  السالم 

سيدي سليمان املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد نورالدين شوقي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نورالدين شوقي عنوانه)ا( 

حي بام بام بلوك 12 رقم 12  14200 

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد نورالدين شوقي عنوانه)ا( 

حي بام بام بلوك 12 رقم 12 14200 

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 07 

فبفاير 2022 تحت رقم 21/2022.

284I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

DECLIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 

ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 

فوق ار�شي رقم 3 تطوان ، 93040، 

تطوان املغرب

DECLIV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 زنقة 

عمرو ابن العاص الطابق 3 رقم 26  

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DECLIV
غرض الشركة بإيجاز : - الدراسات 

التقنية في الهندسة املدنية
- املساعدة التقنية

و  القياسات  فحص  و  انشاء   -
الحجز

بجميع  القيام  عامة  بصفة  و   -
و  مباشرة  صلة  لها  التي  العمليات 
الشركة قصد  باهداف  مباشرة  غيف 

تحقيق نجاحها و تنميتها..
زنقة   29  : عنوان املقر اال تماعي 
3 رقم 26   عمرو ابن العاص الطابق 

- 90000 طنجة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مزين  نادية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نادية مزين عنوانه)ا( حي 
اكادير   80750 اكادير  اورير  توغزا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة نادية مزين عنوانه)ا( حي 
اكادير   80750 اكادير  اورير  توغزا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250545.
285I

LAYAL CONSULTING

NAIM MAINTENANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT HOURIA 3

 N°14  2EME ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

NAIM MAINTENANCE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 6 االنارة 

3 الحسنية 1 العالية  - 28820 
املحمدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 31 د نبف 2021 تقرر حل 
شركة   NAIM MAINTENANCE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 - العالية    1 الحسنية   3 االنارة   6
نتيجة  املغرب  املحمدية   28820
لعدم قدرة  مسيف الشركة على العمل 

ألسباب صحية.
و عين:

و  نائم  بوشعي1   السيد)ة( 
 1 الحسنية   3 االنارة   6 عنوانه)ا( 
املغرب  املحمدية   28820 العالية  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 31 د نبف 2021 وفي 6 االنارة 
 28820  - العالية    1 الحسنية   3

املحمدية املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 24 يناير 

2022 تحت رقم 148.

286I

ISKANE DEVELOPPEMENT

AMIRII ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMIRII ICE
 HAY HASSANI LISSASFA

 RESIDENCE AL AMIR
 IMMEUBLE G RDC N°26&25-
CASABLANCA ، 20190، الدار 

البيضاء املغرب

AMIRII ICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

األميف عمارة G الطابق السفلي رقم 

25-26 ليساسفة الحي الحسني - 

20190 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMIRII : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ICE

غرض الشركة بإيجاز : -مقهى

-قاعة شاي و مقهى

-مطعم وتقديم الو بات سريعة

و  ميع  املخبزة  منتجات  بيع   -

أنواع الحلويات.

إقامة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الطابق السفلي رقم   G األميف عمارة 

 - الحسني  الحي  ليساسفة   25-26

20190 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 334   : السيد الطامري محمحد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد ملعا�شي صالح الدين :  333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 333   : محمد  الجديدي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمحد  الطامري  السيد 
 106 رقم   2 املسيفة  حي  عنوانه)ا( 

20670 الدار البيضاء املغرب.

الدين  صالح  ملعا�شي  السيد 

س  م  الياسمين  عنوانه)ا(  نان 

 27182 بوسكورة   6 رقم  أ  إ  عمارة 

الدار البيضاء املغرب.

السيد الجديدي محمد عنوانه)ا( 

سيدي مومن تجزئة نور سيتي فدان 

 113 الشقة  رقم  ب  عمارة  نصي1 

20402  الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الجديدي محمد عنوانه)ا( 

سيدي مومن تجزئة نور سيتي فدان 

 113 الشقة  رقم  ب  عمارة  نصي1 

20402  الدار البيضاء املغرب

محمحد  الطامري  السيد 
 106 رقم   2 املسيفة  حي  عنوانه)ا( 

20670 الدار البيضاء املغرب

الدين  صالح  ملعا�شي  السيد 

س  م  الياسمين  عنوانه)ا(  نان 

 27182 بوسكورة   6 رقم  أ  إ  عمارة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811389.

287I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE UNI TARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT N° 1  RDC   IMM G58

  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

STE UNI TARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

التجاري رقم  ف 4 إزيكي 2 - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122499
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNI TARI

غرض الشركة بإيجاز : -تا ر مواد 

سانتيف وسباكة

-استيفاد و تصدير.

محل   : اال تماعي  املقر  عنوان 

التجاري رقم  ف 4 إزيكي 2 - 40000 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   600   : السيد علي طاري 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد محمد طاري :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طاري  علي  السيد 

 40000 صوكوما  تجزئة  رقم1122 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  طاري  محمد  السيد 

 40000  1054 رقم  تاشفين  بن  حي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  طاري  علي  السيد 

 40000 صوكوما  تجزئة  رقم1122 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132592.

288I

FIDU WARDA SARL-AU

NASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU WARDA SARL-AU
اقامة بني عميف رقم 55 شقة رقم 7 
شارع الحسن الثاني ، 23000، بني 

مالل بني مالل
NASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

عتمانية الحي االداري الطابق 3  بني 
مالل 23000 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
12359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.NASH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة للبناء.
تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
بني    3 عتمانية الحي االداري الطابق 

مالل 23000 بني مالل املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
نفيع  الدين  عز  محمد  السيد 
درهم   50.000 حصة بقيمة   500   :

للحصة.
 500   : السيد الحسن السلماني 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 : نفيع  الدين  عز  محمد  السيد 
500 بقيمة 50.000 درهم.

 500  : السلماني  الحسن  السيد 
بقيمة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

نفيع  الدين  عز  محمد  السيد 

عنوانه)ا( شارع اصيال رقم 4 23000 

بني مالل املغرب.

السلماني  الحسن  السيد 

عنوانه)ا( براشوة 15000 الخميسات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

نفيع  الدين  عز  محمد  السيد 

 23000 شارع اصيال رقم   عنوانه)ا( 

بني مالل املغرب

السلماني  الحسن  السيد 

عنوانه)ا( براشوة 15000 الخميسات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 31 يناير 

2022 تحت رقم 105.

289I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

RIAD AL AMANA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

شركة RIAD AL AMANA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 20130 الدار 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RIAD AL AMANA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

: 26 محج  عنوان املقر اال تماعي 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 20130 الدار 

البيضاء  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : الستلي   أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الستلي   أحمد  السيد 

برشيد   املباركيين  الشواتي  دوار 

26100 برشيد  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  الستلي   أحمد  السيد 

برشيد   املباركيين  الشواتي  دوار 

26100 برشيد  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811385.

290I

D & S COM

ZINHAOU EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

 ZINHAOU EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 276 شارع 
ابن تاشفين، الطابق 3 - 20570 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

531255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZINHAOU EQUIPEMENT
االستيفاد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.
عنوان املقر اال تماعي : 276 شارع 
 20570  -  3 الطابق  تاشفين،  ابن 

الدارالبيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نزهة زينون :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد أيوب الهواري :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد ياسر الهواري :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  زينون  نزهة  السيدة 
156 شارع ال يفوند إقامة الحديقة 
 15 الشقة   4 الطابق   5 ج  درج   1

20500 الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  الهواري  أيوب  السيد 
156 شارع ال يفوند إقامة الحديقة 
الشقة15      4 الطابق   5 مجموعة   1

20460 الدار البيضاء املغرب.
السيد ياسرالهواري عنوانه)ا( حي 
 2035  2 طابق   14 رقم  بلوك2  ملياء 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  الهواري  أيوب  السيد 
156 إقامة الحديقة 1 شارع ال يفوند 
مجموعة 5 طابق 4 شقة 15 20500 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811614.
291I

N2M CONSEIL-SARL

MB ENERGY HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
MB ENERGY HOUSE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحسن االول الرقم 525  - 62000 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY HOUSE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء و الطاقة الشمسية 
التكييف 

االستيفاد والتصدير.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 62000 - الحسن االول الرقم 525  

الناضور املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : السيد البوطيبي محمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البوطيبي محمد عنوانه)ا( 
دوار افرح بني شيكر الناضور 62000 

الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد البوطيبي محمد عنوانه)ا( 
دوار افرح بني شيكر الناضور 62000 

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 02 فبفاير 

2022 تحت رقم 194.
292I

LE LEGALISTE

J&M CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

J&M CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 737 
تجزئة الدروة  - 16000 برشيد 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15123

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
30 د نبف 2021 تقرر حل  املؤرخ في 
 J&M شركة ذات املسؤولية املحدودة
CAR  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 
وعنوان مقرها اإل تماعي 737 تجزئة 
املغرب  برشيد   16000  - الدروة  

نتيجة ل : -.

 737 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

برشيد   16000  - الدروة   تجزئة 

املغرب. 

و عين:

و  القبون  السيد)ة(  مال   

عنوانه)ا( حي القرية زنقة بدر بلوك 1 
رقم 83 سيدي مومن  20000 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 737  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تجزئة الدروة برشيد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   12 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

2022 تحت رقم 26.

293I

ORENJI

CLEMENTINE OPTIC
إعالن متعدد القرارات

ORENJI

32 شارع محمد الخامس الشقة 
رقم 4 حي الحسني بركان ، 63000، 

بركان املغرب

CLEMENTINE OPTIC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

محمد الخامس رقم 7  - 63300 

بركان  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8145

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 14 د نبف 2021 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

حصة  بيع500  على  املوافقة  مايلي: 

ا تماعية مملوكة من طرف السيدة 

نوار بنيس الحاملة لبطاقة التعريف 

لفائدة   CD82381  , رقم  الوطنية 

الحاملة  نجوى  حكماوي  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

. F456947
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على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
للمسيفة  التامة  االستقالة  مايلي: 
السيدة: نوار بنيس ، الحاملة لبطاقة  
 CD82381  , التعريف الوطنية رقم 
نجوى  حكماوي  السيدة:  وتعيين  
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم F456947   كمسيفة للشركة ملدة 

غيف محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  مال  رأس  100000درهم 
السيدة  ملكية  في  كامال  أصبح 
لبطاقة  الحاملة  نجوى  حكماوي 

F456947 التعريف الوطنية رقم
على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 
لفائدة السيدة  يعود االمضاء  مايلي: 
لبطاقة  الحاملة  نجوى  حكماوي 
  F456947 رقم  الوطنية  التعريف 

ملدة غيف محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2022 تحت رقم 70/2022.
294I

fidomek

 SOCIETE MARO-ATLAS DES
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
 SOCIETE MARO-ATLAS DES
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
التاني شارع الحسن التاني رقم 2 

حي الزاوية سيدي قاسم - 16000 
سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 د نبف   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MARO-ATLAS DES

.TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املتنوعة
التجارة

االستفاد و التصدير.
الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 رقم  التاني  الحسن  شارع  التاني 
 16000  - قاسم  الزاوية سيدي  حي 

سيدي قاسم املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد التجاني اقجطاوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اقجطاوي  التجاني  السيد 
عنوانه)ا( ايت قسو اهبارن ا لموس 

54052 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
اقجطاوي  التجاني  السيد 
عنوانه)ا( ايت قسو اهبارن ا لموس 

54052 خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ 02  االبتدائية بسيدي قاسم  

فبفاير 2022 تحت رقم 54.
295I

STE SUD EST GESTION SARL

STE INFAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 

املغرب

STE INFAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي قصر 

إربيــبن أغبالــــو نكردوس - 52250 

كلميمة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.10819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 31 يناير 2022 تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

-حفر االبار.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 81/2022.

296I

FIDUCIARE COMPTABLITE

شركة يعقوب كونت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق األربعاء الغرب ، 14300، 

سوق األربعاء الغرب املغرب

شركة يعقوب كونت شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
الداللحة موالي بوسلهام سوق 
األربعاء الغرب - 14300 سوق 

األربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2022 فبفاير   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

يعقوب كونت.

غرض الشركة بإيجاز : الفالحة.

دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 

سوق  بوسلهام  موالي  الداللحة 

سوق   14300  - الغرب  األربعاء 

األربعاء الغرب املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 60.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس القاسمي عنوانه)ا( 

بوسلهام  موالي  الداللحة  دوار 

14300 سوق األربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد ادريس القاسمي عنوانه)ا( 

بوسلهام  موالي  الداللحة  دوار 

14300 سوق األربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

بتاريخ 07 فبفاير 2022 تحت رقم 79.

297I
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عبد املجيد الوادي

شركة بيطرابيل
société BITRABEL  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

عبد املجيد الوادي

شارع موالي اسماعيل ارفود ارفود، 

52200، ارفود املغرب

 société BITRABEL  شركة بيطرابيل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس رقم 144 أرفود - 

52200 أرفود املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99/2193

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 نونبف   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبد  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   4.000 بلحسان  الغاني 

حصة   4.000 أصل  من  ا تماعية 

بلحسان  محمد  )ة(  السيد  لفائدة  

بتاريخ 15 نونبف 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بتاريخ  بالرشيدية   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 79/2022.

298I

garantis conseil

DROM KECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil

ابراج الكتبية عمارة رقم 18 شقة 
رقم 05 محاميد 9 ، 40000، 

مراكش املغرب

DROM KECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الدكان 

الحب�شي رقم 11  حي تاركة - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
122399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROM KECH
غرض الشركة بإيجاز : - مقاول في 

إدارة الخدمات االسياحية ؛
 - استغالل مطعم.
 - استغالل مقهى.

الدكان   : اال تماعي  املقر  عنوان 
الحب�شي رقم 11  حي تاركة - 40000 

مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
ادري�شي  محمد  سيدي  السيد 
 100 1.000 حصة بقيمة    : عطوف 

درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ادري�شي  محمد  سيدي  السيد 
عطوف عنوانه)ا( تجزئة تسلطانت 3 
رقم 7 سيدي يوسف بن علي  40000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
ادري�شي  محمد  سيدي  السيد 
عطوف عنوانه)ا( تجزئة تسلطانت 3 
رقم 7 سيدي يوسف بن علي 40000 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   02 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132455.

299I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

ISS AYA COIFFURE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL

AU

5 زتقة أبي الدرداء الطابق األول - 

طنجة ، 90020، طنجة املغرب

 ISS AYA COIFFURE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي ساحة 

موزار، زنقة سيد قط1، رقم 39/ج  

- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79931

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2021 د نبف   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 ISS AYA الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    COIFFURE SARL AU
وعنوان  درهم   95.000 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي ساحة موزار، زنقة 
 90000  - 39/ج   رقم  سيد قط1، 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم إمكانية 

بسب1  التجاري  النشاط  استمرار 

تف�شي  ائحة كورونا.

و حدد مقر التصفية ب 15 إقامة 
ما ورل، 1 ريم ب، فرزداق، الطابق 
5، رقم 19  - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( زكية  أهراوي و عنوانه)ا( 
أتيس   91200 زنقة لورم روييني   ،1

مونس   فرنسا  كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   01 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 952.

300I

»DYAZA«

»DYAZA«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»DYAZA«
 Hay El Kharba, Chourouk 1,

 magasin n°1, RDC, ، 24000، EL
JADIDA MAROC

»DYAZA« شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الخربة، الشروق 1، مراب رقم 1، 
السفلي - 24000 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
19031

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.»DYAZA«
: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الشبه صيدلية..
حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 ،1 رقم  مراب   ،1 الشروق  الخربة، 

السفلي - 24000 الجديدة املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة دنيا الخليل :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الخليل  دنيا  السيدة 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
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عنوانه)ا(  الخليل  دنيا  السيدة 

الجديدة 24000 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 01 فبفاير 

2022 تحت رقم -.

301I

2FK CONSULTING

Mnk health and beauty
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MNK HEALTH AND BEAUTY

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي رشيد إقامة املجادلي رقم 15 

كليز -  مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

117371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد القانون   2021 يوليوز   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 MNK HEALTH AND

BEAUTY:تسمية الشركة

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

بارافارما�شي

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 15 موالي رشيد إقامة املجادلي رقم 

كليز -  مراكش

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

:مبلغ رأسمال الشركة: 100.000 

درهم، مقسم كالتالي

 : ناصر  أيت  خديجة  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء    

وصفات ومواطن الشركاء.

ناصر  أيت  خديجة  السيدة 

حي املسيفة   04 مجموعة   24 عنوانها 

- طانطان

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة

ناصر  أيت  خديجة  السيدة 

حي املسيفة   04 مجموعة   24 عنوانها 

- طانطان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   28 التجارية بمراكش بتاريخ 

2021 تحت رقم 8917

302I

BENKHALI COMPTA

شركة اكو سمير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA

 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC

شركة اكو سميف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الرباط 

شارع الرباط الطابق االول زنقة 09 

املضيق - 93200 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

30881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اكو سميف.

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القوارب البحرية.

عنوان املقر اال تماعي : حي الرباط 

 09 شارع الرباط الطابق االول زنقة 

املضيق - 93200 املضيق املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : الغيوان  هشام  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : السرغيني  نوال  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغيوان  السيد هشام 
املضيق 93200 املضيق املغرب.

السيدة نوال السرغيني عنوانه)ا( 
املضيق 93200 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  الغيوان  السيد هشام 
املضيق 93200 املضيق املغرب

السيدة نوال السرغيني عنوانه)ا( 
املضيق 93200 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير  بتاريخ 01  االبتدائية بتطوان  

2022 تحت رقم 511.

303I

FIGESEC SARLAU

شركة االشغال الطرقية والتهيئة 
العمومية للجنوب
إعالن متعدد القرارات

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC
شركة االشغال الطرقية والتهيئة 
العمومية للجنوب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: حومة 
السوق تامصلوحت مراكش - 

42312 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.94177

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2022 يناير   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

 5000 تفويت  على  املصادقة  مايلي: 

السيد  طرف  من  ا نماعية  حصة 

خيتاس سعيد لفائدة الحاج ابراهيم

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

مايلي: تغييف الشكل القانوني للشركة 

الى شركة االشغال الطرقية والتهيئة 

محدودة  شركة  للجنوب  العمومية 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :03 رقم  قرار 

مايلي: استقالة السيد خيتاس سعيد 

السيد   وتعيين  الشركة  تسييف  من 

الحاج ابراهيم مسيفا وحيدا  للشركة 

ملدة غيف محدودة

على  ينص  الذي   :04 رقم  قرار 

مايلي: تحيين قوانين الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :02 رقم  بند 

االشغال  شركة  التسمية:   : مايلي: 

الطرقية والتهيئة العمومية للجنوب 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :06 رقم  بند 

الشريك  املساهمات:قدم   مايلي: 

ابراهيم   الحاج  السيد   الوحيد 

الشريك  حرر  قد  و  250000درهم 

الشركة  راسمال  مبلغ  املساهم 

بالربع، أي مبلغ 250000 درهم.

على  ينص  الذي   :07 رقم  بند 
مبلغ  :حدد  الشركة  رأسمال  مايلي: 
1000000درهم  رأسمال الشركة في 

حصة ا تماعية    10000 مقسم الى 

خصص للسيد الحاج ابراهيم حرر 

منه الربع 250000درهم

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

السيد  :عين  الشركة   إدارة  مايلي: 

الحاج ابراهيم كمسيفوحيد  للشرك 

ملدة غيف محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   07 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132630.

304I
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RIVE DROITE CONSULTING

MLO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

MLO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

يوسف بن تاشفين رقم 5، الطابق 

2، الشقة 3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MLO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMMO

تدبيف  غرض الشركة بإيجاز : - 

محطات الوقود.

وزيوت  املحروقات  بيع   -

املقاهي  واستغالل  التشحيم، 

أسواق  السيارات،  غسل  واملطاعم، 

واستغالل  حدائق األلعاب،  صغيفة، 

الفنادق.

وتدبيف  ميع  استغالل   -

التجارية  أو  الصناعية  املؤسسات 

التي لها موضوع مماثل أو مرتبط.

تجزيء  عمليات  إنجاز   -

األرا�شي، وتشييد البنايات املخصصة 

أو  التجاري  االستغالل  أو  للسكن 

قصد بيعها أو  الصناعي أو اإلداري، 

كرائها.

أو  واستغالل فندق،  بناء   -

قاعة  أو  أو مطاعم،  أو مقاهي  نزل، 

الحفالت أو قاعة األلعاب.

العمليات  :  ميع  عام  وبشكل 

القانونية  طبيعتها،  كانت  أيا 

واملدنية  واملالية،  واالقتصادية 

باملوضوع  املرتبطة  والتجارية 

أن  شأنها  من  والتي  أعاله،  املذكور 

تسهم بصفة مباشرة أو غيف مباشرة 

إليه  تسعى  التي  الهدف  تحقيق  في 

الشركة، أو توسيعها أو تطويرها

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

يوسف بن تاشفين رقم 5، الطابق 2، 

الشقة 3 - 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محسون امبارك  :  40 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.

حصة   30   : عمر  التاج  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

السيدة املرابط سهام :  30 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسون امبارك عنوانه)ا( 

 ،195 رقم  اسبارطيل  كاب  بطريق 

فيال لال عزيزة 90000 طنجة املغرب.

حي  عنوانه)ا(  عمر  التاج  السيد 

طنجة   90000  4 قطعة  مديونة 

املغرب.

عنوانه)ا(  سهام  املرابط  السيدة 

طريق بوبانة تجزئة دار السالم رقم 7 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محسون امبارك عنوانه)ا( 

طريق كاب اسبارطيل رقم 195، فيال 

لال عزيزة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 1164.

305I

FICASUD

TRANSPORT & CIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

TRANSPORT & CIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 71، درب 

بلعزيز سيبع الشمالي  - 40000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT & CIE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

 ،71  : اال تماعي  املقر  عنوان 

درب بلعزيز سيبع الشمالي  - 40000 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 300.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة زين1 بكني :  3.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زين1 بكني عنوانه)ا( 71، 

 40000 درب بلعزيز سيبع الشمالي  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيدة زين1 بكني عنوانه)ا( 71، 

 40000 درب بلعزيز سيبع الشمالي  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132559.

306I

NEW FIDUS

سيرش أند كونيكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW FIDUS

 HASSANIA II BLOC B N° 258

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

سيفش أند كونيكت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

إبراهيم الروداني إقامة حدادي 

الشقة 3 الطابق 2 املحمدية - 

20800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29747

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: سيفش  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

أند كونيكت.



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3232

اإلستيفد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

حدادي  إقامة  الروداني  إبراهيم 

 - املحمدية   2 الطابق   3 الشقة 

20800 املحمدية املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زيدار عبد العزيز :  5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زيدار عبد العزيز عنوانه)ا( 

حي إبراهيم الروداني إقامة حدادي 

الشقة 3 الطابق 2 املحمدية 20800 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد زيدار عبد العزيز عنوانه)ا( 

حي إبراهيم الروداني إقامة حدادي 

الشقة 3 الطابق 2 املحمدية 20800 

املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 27 يناير 

2022 تحت رقم 197.

307I

TRÈFLE GET

TRÈFLE GET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRÈFLE GET

6  زنقة إبراهيم الروداني عمارة شقة 
رقم 02 املحيط الرباط ، 10000، 

الرباط املغرب

TRÈFLE GET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

إبراهيم الروداني عمارة شقة رقم 

02 املحيط الرباط - 10000 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
157647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRÈFLE GET
أعمال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألعمال املتنوعة
 هندسة مدنية 
مكت1 تصميم.

زنقة   : اال تماعي  املقر  عنوان 
رقم  شقة  عمارة  الروداني  إبراهيم 
الرباط   10000 - 02 املحيط الرباط 

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : وصيفي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وصيفي  محمد  السيد 
 3 اقامة  التهامي  القادر  عبد  ممر 
الرقم 29 سال الجديدة 10000 سال 

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  وصيفي  محمد  السيد 
 3 اقامة  التهامي  القادر  عبد  ممر 
الرقم 29 سال الجديدة 10000 سال 

الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   07 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 121876.

308I

YAKI BUSINESS

CONSTRUCTION RABDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

YAKI BUSINESS
 AL IRFANE 2  GH 24 IMM. 3

 ETG.1 N 38 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

CONSTRUCTION RABDA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 
البالية إقامة النخلة بلوك د رقم 

133 - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.46243

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
05 د نبف 2021 تقرر حل  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CONSTRUCTION RABDA
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإل تماعي طنجة البالية إقامة 
 90000  -  133 النخلة بلوك د رقم 
توقف   -  : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

النشاط
عقد   على  الشركة  قدرة  عدم   -
العام  القطاعين  في  العمل  صفقات 

والخاص.
طنجة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  د  بلوك  النخلة  إقامة  البالية 

133 - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

و  الحمداوي  ربيع   السيد)ة( 
مرك1  البالية  طنجة  عنوانه)ا( 
 90000  133 رقم   6 الصنوبر طابق 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 211.

309I

AGS CONSEIL

COMSTRATUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AGS CONSEIL
 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

COMSTRATUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع علي 
يعتة إقامة علي عمارة ب2 رقم 3 
عين السبع - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.373673

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 31 د نبف 2021 تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  COMSTRATUS الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع علي 
يعتة إقامة علي عمارة ب2 رقم 3 عين 
السبع - 20000 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة ل : حل مسبق.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  علي يعتة إقامة علي عمارة ب2 
3 عين السبع - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب. 
و عين:

ايت احساين  حسن    السيد)ة( 
السانية  تجزئة  عنوانه)ا(  و  ابهوش 
 20000 عين الشق    6 رقم   16 زنقة 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811674.
310I
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 Majalat Consulting SARL مجاالت لالستشارات

AU

مجاالت لالستشارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 Majalat مجاالت لالستشارات
Consulting SARL AU

رقم 24 الطابق الثاني، عمارة 17، 
تجزئة املسيفة، شارع الرياض، 
املحمدية ، 28810، املحمدية 

املغرب
مجاالت لالستشارات شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي رقم 24 
الطابق الثاني عمارة 17 تجزئة 
املسيفة شارع الرياض 28820 

املحمدية اململكة املغربية.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29535

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2021 أكتوبر   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
واستشارات  الشركات  توطين 

التسييف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

د نبف 2021 تحت رقم 2712.
311I

BEN BEL CONSEILS

AZZAYN
إعالن متعدد القرارات

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18  imm
 al asfahani ، 40000، Marrakech

MAROC
AZZAYN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

تيسر سيدي غانم رقم 22 مراكش - 
40000 مراكش اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.66179

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
املصادقة على تحويالت األسهم التي 
 16/4/2021 بتاريخ  بمراكش  تمت 
هذا  على  املذكورين  األشخاص  بين 
الزايكيو  الحسين  السيد   - النحو: 
 )

ً
 )ثمانية وستون سهما

ً
يبيع 68 سهما

إلى السيد الزايكيو عبداالله. - السيد 
 )ستة 

ً
الحسين الزايكيو يبيع 66 سهما

( إلى السيد الزايكيو نور 
ً
وستون سهما

الدين. - باع السيد الحسين الزايكيو 
إلى  سهًما(  وستون  )ستة   

ً
سهما  66

السيد الزايكيو محمد.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الحسين  السيد  استقالة  قبول   -
الزايكيو من منصبه اإلداري وإعفائه 

من منصبه دون تحفظ.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
عبداالله   الزايكيو  السيد  تعيين   -
حامل  و  للشركة  كمسيفوحيد 
 EE427422 رقم  الوطنية  للبطاقة 
تحديد   - ؛  محدودة  غيف  ملدة 

صالحياته.
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
)شركة  من  الشركة  تحول   - مايلي: 
ذات مسئولية محدودة  ذات مساهم 
مسئولية  ذات  شركة  إلى  وحيد( 

محدودة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
- توسيع غرض الشركة ألعمال البناء 

املتنوعة
على  ينص  الذي   :6 رقم  قرار 
مايلي:  إقرار النظام األسا�شي الجديد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مساهمات   -  .1 املساهمات   :6 املادة 
التاليون  الشركاء  يقدم  نقدية. 
السيد    * وهم:    ، نقًدا  املساهمة 
 6،800.00 بمبلغ  عبداالله  الزايكيو 
نورالدين  الزايكيو  السيد   * درهم 

السيد   * درهم   6،600.00 بمبلغ: 

 6،600.00 بمبلغ:  محمد  الزايكيو 

أي ما مجموعه عشرين ألف  درهم  

درهم 20،000.00 درهم

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
مايلي: املادة 7: رأس املال  : يبلغ رأس 

درهم  ألف  عشرين  الشركة  مال 

)20،000.00 درهم(. وهي مقسمة إلى 

200 سهم بقيمة 100 درهم للسهم ، 

مكتت1 بها بالكامل ، مدفوعة بالكامل 

بما يتناس1 مع  ومخصصة للشركاء 

مساهماتهم ، وهي:  * السيد الزايكيو 

عبداالله املساهم النقدي: 68 سهم 

السيد الزايكيو نورالدين املساهم   *

السيد الزايكيو   * سهم   66 النقدي: 

محمد مساهم نقدا: 66 سهم      أي 

ما مجموعه مائتي سهم و 200 سهم

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

تم  الشركة  إدارة   :14 املادة  مايلي: 

الزايكيو  بالسيد  اإلدارة  تكليف 

عبداالله ، و حامل للبطاقة الوطنية  
لفتفة غيف محدودة.    EE427422 رقم 

الصالحيات  بأوسع  املدير  يتمتع 

إلدارة الشركة أو تعيين أي شخص 

آخر من اختياره لهذا الغرض ، وعلى 

و ه الخصوص الصالحيات التالية 

فإن   ، وبالتالي  املقيدة:  وغيف  املعلنة 

بشكل صحيح  تلتزم  الشركة سوف 

تجاه  بها  املتعلقة  األعمال  بجميع 

التوقيع  من خالل  والبنك  اإلدارات 

الزايكيو  السيد  للمدير  الوحيد 

عبداالله

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

املادة 2: اسم الشركة  : اسم الشركة 

مسئولية  ذات  شركة   »AZZAYN«

محدودة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 

مايلي: املادة 3 :  الغرض من الشركة 

:غرض الشركة سواء في املغرب أو في 

الخاصة  بطريقتها  مباشرة   ، الخارج 

 - أو عن طريق التعاقد مع شركات:  

البناء  تا رمواد  ء  البناء  مواد  تا ر 

بالتقصيط - ألعمال البناء املتنوعة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2021 تحت رقم 125594.

312I

SARL

 MICRO ELECTRONIQUES

GENERALES AU MAROC
إعالن متعدد القرارات

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 MICRO ELECTRONIQUES

 GENERALES AU MAROC

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 

512 لوتيس إيجنان - - آسفي 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11531

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2022 يناير   24 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 

مايلي: تمديد غرض الشركة

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

السيدة   الجديد  املدير  تعيين  مايلي: 

أ انا عائشة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

بند رقم 02: الذي ينص على مايلي: 

تدريبية ودعم ودعم بجميع  دورات 

للتالميذ  الدراسية  واملواد  اللغات 

املستويات  من  ميع  والطالب 

وبيع  شراء   • والجامعية.  املدرسية 

واآلالت  املنتجات  وتسويق  ميع 

املكونات  من  وملحقاتها  واملواد 

اإللكتفونية واالتصاالت والكمبيوتر 

والبطارية  والصوت  والصورة 

واللوحة الشمسية والصناعية.
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على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: يعين مديرا للشركة غيف محدد 

 ،  AJANA AICHA  / السيدة  املدة: 

تعلن   .CIN N ° H252551 حاملة 

املديرة ، من و هة نظرها ، قبول هذا 

أي  يو د  ال  أنه  موضًحا   ، التعيين 

تعارض أو حظر من  انبها يمكن أن 

يعيق هذا التعيين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   03 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم 175.

313I

مكت1 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

KAFAE DE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكت1 معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب

 KAFAE DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

والد مالك رقم 5  - 14200 سيدي 

سليمان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2777

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   10 املؤرخ في 

 KAFAE DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإل تماعي حي والد مالك رقم 

- 14200 سيدي سليمان املغرب    5

نتيجة لنتيجة لتدهور القطاع.

و عين:

و  شقرون  العربي   السيد)ة( 

 14200 مالك   اوالد  حي  عنوانه)ا( 

)ة(  سيدي سليمان املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي حي اوالد   2022 يناير   10 بتاريخ 
مالك رقم 5 - 14200 سيدي سليمان 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 04 

فبفاير 2022 تحت رقم 18/2022.
314I

JAZ FACILITIES

AMIZON INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JAZ FACILITIES
 Avenue Mohamed Abdou N°
62000 ، ,11، الناظور، املغرب.
 AMIZON INVEST SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 
مجموعة 3 رقم 310 الناظور، 

الطابق األول - 62000 الناظور، 
املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23225

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
12/10/2021 تم تأسيس شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة   املسؤولية 

الواحد .
على الشكل التالي:

 AMIZON: الشركة  تسمية 
  INVEST

ذات  شركة   : الشركة   شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
غرض الشركة :   
مكت1 الدراسات؛

مقاول األشغال املتنوعة أو البناء؛
التجارة.

املطار  حي  اال تماعي:  املــقـر 
الناظور،   310 رقم   3 مجموعة 
الناظور،   62000  - األول  الطابق 

املغرب.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�شى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  ماعدا 

حاالت التمديد وفقا والكل للقوانين 

السارية املفعول.
رأس مال الشركة: تم تحديد رأس 

مال الشركة في 100.000 درهم نقدا 

كل  قيمة  1000حصة  الى   مقسمة 

واحدة منها 010درهم.

      مقسمة على الشكل التالي : 

اداعلي  حمزة  السيد   -

  09/12/1993 بتاريخ  مزداد  مغربي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم   S714392القاطن ب: حي املطار 

مجموعة 3 رقم 310 الناظور.

حمزة  للسيد   االمضاء  يعود   

التعريف  لبطاقة   الحامل   اداعلي 
S714392  الوطنية  رقم

القاطن ب:    حي املطار مجموعة 3 
رقم 310 الناظور

القانوني  اإليداع  تم  اإليـداع: 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكتابة 

بالناظور بتاريخ  09/12/2021  تحت   
رقم 4664 /2021. 
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BACEGM

باهي و شركائه
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BACEGM

 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

باهي و شركائه شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حدائق 

اليسمين املجموعة 31 املدخل 03 

الشقة 10تامنصورت - 40300 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122495

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

باهي و   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

شركائه.

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة املواد الغدائية.

حدائق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 03 املدخل   31 املجموعة  اليسمين 

 40300  - 10تامنصورت  الشقة 

مراكش املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : بهي  لطفي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد محمد بو عفر :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بهي  لطفي  السيد 

 31 املجموعة  اليسمين  حدائق 

10تامنصورت  الشقة   03 املدخل 

40300 مراكش املغرب.

السيد محمد بو عفر عنوانه)ا( 

 31 املجموعة  اليسمين  حدائق 

تامنصورت   07 الشقة   02 املدخل 

40300 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  بهي  لطفي  السيد 

 31 املجموعة  اليسمين  حدائق 

10تامنصورت  الشقة   03 املدخل 

40300 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132584.
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CONCILIUM EXPERTISE

REYTH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�شى ابن نصيف، الطابق 
الخامس، شقة رقم  ،18 غوتيي 
الدار البيضاء ، 20060، الدار 

البيضاء املغرب
REYTH CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة ابو 
زايد الدادو�شي، رقم ، 9املعاريف - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REYTH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CONSULTING
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
وهندسة  االدارية  االستشارات 

التدري1.
زنقة ابو   : عنوان املقر اال تماعي 
 - 9املعاريف   ، رقم  الدادو�شي،  زايد 

20330 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : الطيار  سعد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعد الطيار عنوانه)ا( حي 

 93000  8 إقامة شمس رقم  اإلنارة 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سعد الطيار عنوانه)ا( حي 

 93000  8 إقامة شمس رقم  اإلنارة 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811560.
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bousfor construction

MARCHICA CUISINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bousfor construction

شارع الفرابي رقم 05 الكندي ، 

62000، الناظور املغرب

MARCHICA CUISINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

تاويمة بلوك 233 - 62000 الناظور  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

22751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 فبفاير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHICA CUISINE

غرض الشركة بإيجاز : االستفاد 

بيع و تركي1 معدات املطبخ.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

الناظور    62000 - تاويمة بلوك 233 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام العالم  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد عماد العالم  :  400 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

السيد زكرياء العالم  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 30000  : العالم   هشام  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 40000  : العالم   عماد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

 30000  : العالم   زكرياء  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العالم  هشام  السيد 

 21 رقم   92 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62000 الناظور  املغرب.

عنوانه)ا(  العالم   عماد  السيد 

 21 رقم   92 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62000 الناظور  املغرب.

عنوانه)ا(  العالم   زكرياء  السيد 

 21 رقم   92 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62000 الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  العالم   هشام  السيد 

 21 رقم   92 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62000 الناظور  املغرب 

عنوانه)ا(  العالم   عماد  السيد 

 21 رقم   92 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62000 الناظور  املغرب 

عنوانه)ا(  العالم   زكرياء  السيد 

 21 رقم   92 زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

62000 الناظور  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 05 غشت 

2021 تحت رقم 3650.
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AM CONSULTING

MC SOLUTIONS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

MC SOLUTIONS S.A.R.L  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 20490 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

530291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز : الكهرباء.
: 26 ,زنقة  عنوان املقر اال تماعي 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

األول - 20490 الدار البيضاء املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بورحيم  شيماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : محاسن  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شيماء بورحيم عنوانه)ا(  
   653 رقم  و    قطاع  ميسان  تجزئة 

صالح   أوالد  الصناعية  املنطقة 

00000 الدار البيضاء املغرب.



عدد 5704 - 21 ر 1 1443 )23 فبفاير 2022)الجريدة الرسمية   3236

السيدة مريم محاسن عنوانه)ا(  
  11 رقم   21 حي موالي رشيد عمارة 

20660 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة شيماء بورحيم عنوانه)ا(  
   653 رقم  و    قطاع  ميسان  تجزئة 
صالح  أوالد  الصناعية  املنطقة 

00000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
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مكت1 املحاسبة

FRERES ZIYAD APICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت1 املحاسبة
9 عمارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 24350، سيدي بنور 

املغرب
 FRERES ZIYAD APICULTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 
تجزئة ادري�شي املعطي العونات  
سيدي بنور 24350 سيدي بنور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1897

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 د نبف 2021 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  FRERES ZIYAD APICULTURE
مبلغ رأسمالها 60.000 درهم وعنوان 
تجزئة   2 رقم  اإل تماعي  مقرها 
ادري�شي املعطي العونات  سيدي بنور 
24350 سيدي بنور املغرب نتيجة ل 

: سب1 تلقائي.
رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العونات   املعطي  ادري�شي  تجزئة   2
بنور  سيدي   24350 بنور  سيدي 

املغرب. 

و عين:
السيد)ة( نادية   تابيت و عنوانه)ا( 
رقم 2 تجزئة ادري�شي املعطي العونات  
24350 سيدي بنور املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 17.
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gest consultants

YODMPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�شي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

YODMPRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 144 

زنقة محمد اسميحة اقامة محمد 
اسميحة طابق 6 رقم 35 - 20130 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YODMPRO
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األ هزة الطبية.

 144  : اال تماعي  املقر  عنوان 
محمد  اقامة  اسميحة  محمد  زنقة 
 20130  -  35 رقم   6 اسميحة طابق 

الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : يوسف  البوري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البوري يوسف عنوانه)ا( 
املعاريف   العربي  بكر  ابو  زنقة   14

20100 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد البوري يوسف عنوانه)ا( 
املعاريف   العربي  بكر  ابو  زنقة   14

20100 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811497.
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ISKANE DEVELOPPEMENT

JED TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JED TRANSPORT
 77RUE 8 HAY MOULAY

RACHID ، 20250، الدار البيضاء 
املغرب

JED TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 

رقم 8 حي موالي رشيد - 20250 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.204979
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 31 د نبف 2021 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها    JED TRANSPORT

مقرها  وعنوان  درهم   10.000
اإل تماعي 77 رقم 8 حي موالي رشيد 
- 20250 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : -إستحالة استكمال النشاط.
 77 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20250  - رشيد  موالي  حي   8 رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

الدغري  الجياللي   السيد)ة( 
موالي  حي   8 رقم   77 عنوانه)ا(  و 
املغرب  الدارالبيضاء   20250 رشيد 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811683.
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LA COMPTACTIVE SARL AU

CALI CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمارة رقم 52 مكت1 8ـــB الطابق 
الثالت شارع موالي رشيد كليز 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب
CALI CALL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املكت1 
رقم 3 ، الطابق األول. العمارة رقم 

20 شارع رحال بن أحمد كيليز 
مراكش - 40000 مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.100857
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 07 يناير 2022 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
بالعنوان  الكائن  و   CALI CALL
الشقة. رقم 9 ، الطابق الثالث. عمارة 
شارع رحال بن أحمد كيليز   20 رقم 
املغرب  مراكش   40000  - مراكش 
ابن  السيد)ة(  طرف  من  املسيف  و 

الصائغ سفيان.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 1438.
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ائتمانية »مكت1 الدراسات كنتوس« ش.ذ.م.م

KRIDIAN GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية »مكت1 الدراسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد زيز، رقم 4، أكدال 
الرباط ، 10090، الرباط املغرب
KRIDIAN GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 22، زنقة 
واد زيز، رقم 01، عند كنتوس كوم، 

اكدال - 10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
157659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KRIDIAN GROUP
غرض الشركة بإيجاز : - االستيفاد 
الوسيط  أو  )التا ر  والتصدير 

بالنيابة(.
)تمثيل  للشركات  خدمات   -

الشركات األ نبية في املغرب(..
عنوان املقر اال تماعي : 22، زنقة 
واد زيز، رقم 01، عند كنتوس كوم، 

اكدال - 10090 الرباط املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سميف سو�شي رياح :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

رياح  سو�شي  سميف  السيد 
موسكو   00000 روسيا  عنوانه)ا( 

روسيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
رياح  سو�شي  سميف  السيد 
موسكو   00000 روسيا  عنوانه)ا( 

روسيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   07 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 121887.
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SARL

 ELITE ALUMINIUM
SERVICES

إعالن متعدد القرارات

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 ELITE ALUMINIUM SERVICES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: مبنى 80 
الطابق األول رقم 14 شارع حسن 
الثاني  لو ستكس بارك - - حد 

سوالم املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.531273

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 نونبف 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :01 رقم  قرار 
يقرر املساهم الوحيد تمديد  مايلي: 
الغرض املؤس�شي للشركة على النحو 
التالي: • مقاول نجارة أملنيوم. • مقاول 
 • خدمات وتوزيع منتجات األملنيوم. 

مقاول تقنيات األتمتة. 

استيفاد وتصدير ؛ • مقاول نجارة 

أعمال مختلفة؛ الخش1. • 

على  ينص  الذي   :02 رقم  قرار 

نقل  الوحيد  الشريك  يقرر  مايلي: 

 ELITE لشركة  املسجل  املكت1 

د.  من:   .ALUMINIUM SERVICES

الغربة أرض اسانيا الجديدة.الى: بناء 

80 الطابق األول رقم 14 شارع حسن 

الثاني حد سليم اللو يستكس بارك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :03 رقم  بند 

بشكل   ، الغرض من الشركة  مايلي: 

مباشر أو غيف مباشر ، سواء في املغرب 

نيابة  أو  لنفسها  إما   ، الخارج  في  أو 

العمليات  هي   ، ثالثة  أطراف  عن 
التالية املعلنة وغيف املقيدة:  • مقاول 
خدمات  مقاول   • أملنيوم.  نجارة 
مقاول   • األملنيوم.  منتجات  وتوزيع 
د  ا ستيف ا تكنولو يا األتمتة. • 

مقاول نجارة الخش1.   • ؛  وتصدير 

•  ميع  ؛  أعمال مختلفة   •

 ، أعم  وبصورة  التداول  عمليات 

 ميع العمليات التجارية والصناعية 

املتعلقة   ، واملالية  املالية  واألوراق 

بشكل مباشر أو غيف مباشر باألشياء 

التي يحتمل أن  أو   ، املذكورة أعاله 

تعزز تحقيقها وتطويرها ، وكذلك أي 

مشاركة مباشرة أو غيف مباشرة ، بأي 

شكل من األشكال سواء في الشركات 

التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو 

ذات صلة.

على  ينص  الذي   :04 رقم  بند 

مبنى  يقع املكت1 الرئي�شي في:  مايلي: 

 ،  14 شارع   ، األول  الطابق   ،  80

سوالم  حد  الثاني   الحسن  شارع 

إلى  نقلها  يجوز  بارك.  لو ستكس 

أي مكان آخر في نفس املدينة أو إلى 

مكان آخر في املغرب بقرار من غالبية 

املساهمين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 4675.
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atelier conseil

3M PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

atelier conseil

 rue 2 hay el massara ain 16/14

 chock ، 20480، Casablanca

maroc

3M PIECES AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 17 زنقة 

254 حي موالي عبد هللا عين الشق  - 

20480 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.299271

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 20 د نبف 2021 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ رأسمالها    3M PIECES AUTO

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
حي موالي   254 زنقة   17 اإل تماعي 

الدار   20480 - عبد هللا عين الشق  

التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

النهاءي عن مزاولة نشاطها.
زنقة  و حدد مقر التصفية ب 17 

254 حي موالي عبد هللا عين الشق  - 

20480 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة(  عبد القادر  محافظ و 

عنوانه)ا( حي النور مجموعة س زنقة 
19 رقم 80 سيدي عثمان    20700 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810669.
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gest consultants

YEBAX INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
15 زنقة القا�شي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 20100، الدار 
البيضاء املغرب

YEBAX INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان طابق 1 شقة 3 - 

20120 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YEBAX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST
ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القيم و املعامالت املالية.
عنوان املقر اال تماعي : 26 شارع 
 -  3 شقة   1 طابق  السلطان  مرس 

20120 الدار البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : يوسف  البوري  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البوري يوسف عنوانه)ا( 
املعاريف  العربي  بكر  ابو  زنقة   14

20100 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد البوري يوسف عنوانه)ا( 

املعاريف  العربي  بكر  ابو  زنقة   14

20100 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811498.
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Bd editions

 GREEN DAY COFFE «

SHOP« SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bd editions

Skhirat ، 12040، Skhirat Maroc

 GREEN DAY COFFE SHOP« «

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Lot وعنوان مقرها اإل تماعي

 JAWHARA  N°56 SKHIRATE -

12050 SKHIRAT MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

135376

 01 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 فبفاير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GREEN DAY COFFE SHOP«

.SARL AU

   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Exploitant Milk bar et café

 Lot  : اال تماعي  املقر  عنوان 
 JAWHARA  N°56 SKHIRATE -

.12050 SKHIRAT MAROC
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 MOHCINE السيد 
حصة   HARCOUCHE :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOHCINE السيد 
عنوانه)ا(   HARCOUCHE
 CASABLANCA 20020

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
 MOHCINE السيد 
عنوانه)ا(   HARCOUCHE
 CASABLANCA 20020

CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   07 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2022 تحت رقم 0275.
328I

اورو افريك إكسبيف

ASSISTCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

اورو افريك إكسبيف
رقم 256 شارع اإلدري�شي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

40000، مراكش املغرب
ASSISTCOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 BUREAU : وعنوان مقرها اإل تماعي

 N°3, 1ER ETAGE IMM 1
 RESIDENCE PRESTIGE TARGA,
MARRAKECH - 40130 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.101021

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2021 أكتوبر   08 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ASSISTCOM حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 BUREAU N°3, 1ER ETAGE IMM

 1 RESIDENCE PRESTIGE TARGA,

مراكش   MARRAKECH - 40130

املغرب نتيجة السباب اقتصادية.

و عين:

و  الخشالي  مصطفى   السيد)ة( 

  572 رقم  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا( 

)ة(  40130 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي   2021 أكتوبر   08 بتاريخ 

 BUREAU N°3, 1ER ETAGE IMM

 1 RESIDENCE PRESTIGE TARGA,

مراكش   MARRAKECH - 40130

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبف   17 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2021 تحت رقم 12887.
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EXAUDICO

SERAMART RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC

SERAMART RABAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ملتقى 
زنقة لبنان وشارع املقاومة  - 10000 

الرباط  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.149189

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 يونيو   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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الكوهن   كنزة   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة  السيد )ة( سهام  

االلعربي بتاريخ 21 يونيو 2021.
تفويت السيد )ة( حمزة 

ا تماعية من  حصة   80 الكوهن    
السيد  لفائدة   حصة   190 أصل 
يونيو   21 االلعربي بتاريخ  سهام   )ة( 

.2021
تفويت السيد )ة( عبدهللا  الكوهن  
 190 حصة ا تماعية من أصل   90
سهام   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

االلعربي بتاريخ 21 يونيو 2021.
تفويت السيد )ة( حمزة 

110 حصة ا تماعية من  الكوهن    
)ة(  السيد  أصل 190 حصة لفائدة  
يونيو   21 بتاريخ  الساهل  صفية  

.2021
تفويت السيد )ة( عبدهللا  الكوهن  
100 حصة ا تماعية من أصل 190 
حصة لفائدة  السيد )ة( عبد السالم 
رضا  الكوهن بتاريخ 21 يونيو 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   25 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 499.
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EXAUDICO

SERAMART RABAT
إعالن متعدد القرارات

EXAUDICO
 rue du marché Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA MAROC
SERAMART RABAT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: ملتقى 

زنقة لبنان وشارع املقاومة - - الرباط  
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.149189
بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 31 غشت 2021 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 

قرار رقم القرار األول: الذي ينص 

تسييف  صالحيات  تغييف  مايلي:  على 

السيد مراد بوقرين  توقيع  الشركة: 

للسيد  املنفصل  بالتوقيع  مرفق 

السيد  عبد السالم رضا الكوهن و- 

يوسف صنهاجي مصباحي

قرار رقم القرار الثاني : الذي ينص 

للنظام  النسبي  التعديل  مايلي:  على 

األسا�شي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص  الذي   :  17 البند  رقم  بند 

على مايلي: توقيع السيد مراد بوقرين 

للسيد  املنفصل  بالتوقيع  مرفق 

السيد  عبد السالم رضا الكوهن و- 

يوسف صنهاجي مصباحي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   02 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2022 تحت رقم 679.
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مكت1 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

LOGO CQR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت1 معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14200، سيدي سليمان 

املغرب

LOGO CQR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قسيارة 

نزار الطابق االول شقة 3 شارع 

محمد الخامس رقم 44 - 14200 

سيدي سليمان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2179

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2022 يناير   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :

بنعلي  رشيد  )ة(  السيد  تفويت 

250 حصة ا تماعية من أصل 250 

حصة لفائدة  السيد )ة( سكينة عياد 

بتاريخ 13 يناير 2022.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 07 

فبفاير 2022 تحت رقم 20/2022.
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FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

MULTI CANAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،

Mohammedia Maroc

MULTI CANAL SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 4 شارع 

عبد هللا الشفشاوني  - 20800 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MULTI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CANAL SERVICES

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات التجارية ،

إدارة العالقة مع الزبون وتحسينها 

مساعدة الشركات في استطالعات 

الرأي و البحث عن زبناء  دد ؛ خدمة 

ومعالجة  واالستعالم  البيع  بعد  ما 

البيانات والحسابات وحجز املواعيد 

املكت1  وعمليات  الطلبات  وتلقي 

الخلفي مثل إعداد الفواتيف واألوامر.

املعامالت  ،  ميع  أعم  وبشكل 

األوراق  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املالية أو العقارات أو املعامالت املالية 

والتي   ، التي تتم لحساب الشركة   ،

مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

أن  املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز تطويرها.

شارع   4  : عنوان املقر اال تماعي 

 20800  - الشفشاوني   هللا  عبد 

املحمدية املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيدة وفاء عزيز  

بقيمة 100 درهم للحصة.

فريدريك  ويلفريد  لوفيفر  السيد 

درهم   500 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيز  وفاء  السيدة 

املحمدية   20800   88 فيال  مونيكا 

املغرب.

فريدريك  ويلفريد  لوفيفر  السيد 

باش  فيكتور  زنقة   21 عنوانه)ا( 

95130 - فرانكو فيل فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  وفاء  السيدة 

املحمدية   20800   88 فيال  مونيكا 

املغرب

فريدريك  ويلفريد  لوفيفر  السيد 

باش  فيكتور  زنقة   21 عنوانه)ا( 

95130 - فرانكو فيل فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 27 يناير 

2022 تحت رقم 198.
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NJ BUSINESS

STE OBAYLLAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

  STE OBAYLLAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت1 19 
مكات1 مارينا شارع عبد الكريم بن 
 لون الطابق 3 املدينة الجديدة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
71213

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OBAYLLAM SARL AU
: التجارة و  غرض الشركة بإيجاز 

التصدير و االستيفاد.
مكت1   : اال تماعي  املقر  عنوان 
مكات1 مارينا شارع عبد الكريم   19
3 املدينة الجديدة  بن  لون الطابق 

- 30000 فاس املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة شادية العبيدي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شادية العبيدي عنوانه)ا( 
شارع شنكيط 8 زنقة اكنول الزهور 

2 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة شادية العبيدي عنوانه)ا( 
شارع شنكيط 8 زنقة اكنول الزهور 

2 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   07 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 624.
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

SORINAD FER شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة SORINAD FER  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء  - 20130  الدار 

البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
531063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SORINAD FER

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحديد و مستلزماته.

: 26 محج  عنوان املقر اال تماعي 

مرس السلطان الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء  - 20130  الدار 

البيضاء  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد املهدي أبو الفتح  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املهدي أبو الفتح عنوانه)ا( 

برشيد   يوسف  موالي  زنقة   119

26100 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد املهدي أبو الفتح عنوانه)ا( 

برشيد   يوسف  موالي  زنقة   119

26100 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811384.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

ADBTEX SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK  BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

 ADBTEX SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

تارودانت مجمع ابراج طنجة  بلوك 

6 ب 13 مكرر طنجة  - 90000 

طنجة الغرب.

تحويل  املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98641

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 13 نونبف 2019 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»شارع تارودانت مجمع ابراج طنجة  

بلوك 6 ب 13 مكرر طنجة  - 90000 

تطوان  »طريق  إلى  الغرب«  طنجة 

املنطقة الصناعية مغوغة تجزئة رقم 

121 طنجة - 90000 طنجة  املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

د نبف   12 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2019 تحت رقم 8448.

336I

M2 BUSINESS

BELL PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M2 BUSINESS

 APPT N°3 ETAGE 1 UNITE

 II N°197 CM DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BELL PHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 2 

عمارة 26 بوغربال امرشيش مراكش 

- 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

122347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PHONE
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
عنوان املقر اال تماعي : الطابق 2 
عمارة 26 بوغربال امرشيش مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد التاقي خالد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد عبد الناصر القبابي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد التاقي خالد عنوانه)ا( فيال 
 40000 النخيل  مكناس  طريق   5

مراكش املغرب.
القبابي  الناصر  عبد  السيد 
 1833 فيال  العزوزية  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
القبابي  الناصر  عبد  السيد 
 1833 فيال  العزوزية  عنوانه)ا( 

40000 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   01 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132415.
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L EXPERT DE GESTION

DAR LKAMON SARL
إعالن متعدد القرارات

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DAR LKAMON SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 52 شارع 
موالي رشيد رقم أ 02 كيليز مراكش 

- 40000 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.113237

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 فبفاير 2022

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الحصص:  تفويت   1 رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي:  املوافقة على 
تفويت ملكية الحصص بين املحول 
واملحول  بابريك  آيت  محمد  السيد 
عبد  موالي  بطس  أيت  السيد  إليه 
التوزيع   • أمين  ياد  والسيد  هللا 
على  سيكون  املال  لرأس  الجديد 
النحو التالي:السيد أيت بطس موالي 
عبد هللا: 500 سهم أي )50،000.00 
درهم( و السيد أمين  ياد: 500 سهم 

أي )50،000.00 درهم (
قرار رقم 2 تحويل الشكل القانوني 
 • مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

SARL إلى SARL.AU
املسيف  استقالة   3 رقم  قرار 
 • مايلي:  على  ينص  الذي  السابق: 
اإلقرار باستقالة السيد محمد أيت 
من  اعتباًرا  مديًرا  بصفته  بابريك 

01/02/2022
مسيف  ديد:  تعيين   4 رقم  قرار 
تعيين  مايلي:   على  ينص  الذي 
هللا  عبد  موالي  بطس  أيت  السيد 
للشركة.  وحيد  مسيف    EE231624
أيت  هللا  عبد  موالي  السيد  تعيين 
بطس ، املقيم في حي سوكوما 1 رقم 
مواليد   ، مراكش  أسكجور   115
البطاقة  صاح1   ،  06/01/1985
من   EE231624 رقم  الوطنية 
الجنسية املغربية: مدير الشركة لفتفة 
تشغيل  تنفيذ  سيتم  محدودة  غيف 
واحد  بتوقيع  املصرفي  الحساب 
بطس  أيت  هللا  عبد  موالي  للسيد 

)املسيف و الشريك(
النشاط  توسيع   5 رقم  قرار 
على  ينص  الذي  للشركة:  التجاري 
النشاط  توسيع  الشركاء  قرر  مايلي: 

 DAR املسماة:  للشركة   التجاري 

مطعم مقهى   -  :LKAMON S.A.R.L

و زارة.-  مشويات  مشوي   - سناك. 

ممون الحفالت 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

مايلي: تفويت الحصص

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي:  

تحويل الشكل القانوني للشركة

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توسيع النشاط التجاري للشركة

على  ينص  الذي   :30 رقم  بند 

مايلي:  تعيين مسيف  ديد

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   08 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2022 تحت رقم 132656.
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EXPROX SARL AU

CERCLE 17
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيفي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البفيدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب

CERCLE 17 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 92 

الطابق السفلي الشطر 2 تجزئة 

الفتح عين حرودة  - 28630 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERCLE 17
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

رقم   : اال تماعي  املقر  عنوان 
 2 الشطر  السفلي  الطابق   92
 28630  - تجزئة الفتح عين حرودة  

املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يونس  بودال  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يونس  بودال  السيد 
حرودة   عين   5 رقم  الجديد  دوار 

28630 املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  بودال  السيد 
حرودة   عين   5 رقم  الجديد  دوار 

28630 املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية  بتاريخ 26 يناير 

2022 تحت رقم 178.

339I

EXPROX SARL AU

5A  AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيفي 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
البفيدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
5A  AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املغرب العربي عمارة الزبيفي الطابق 
الثاني عين حرودة الرقم البفيدي 98  

- 28630 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  5A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICOLE
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة   - الزراعية  العمليات 
املصنعة للمعدات للطاقة الشمسية 

- حفر اٱلبار.
شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 
املغرب العربي عمارة الزبيفي الطابق 
الثاني عين حرودة الرقم البفيدي 98  

- 28630 املحمدية املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فدوى  عفر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فدوى  عفر  السيدة 
للقوات  يوسف  موالي  معسكر 
 20600 البفنو�شي  امللكية  املسلحة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  فدوى  عفر  السيدة 
للقوات  يوسف  موالي  معسكر 
 20600 البفنو�شي  امللكية  املسلحة 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 250.

340I

EXPROX SARL AU

ISO CULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيفي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البفيدي 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب

ISO CULTURE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املغرب العربي عمارة الزبيفي 

الطابق الثاني عين حرودة  - 28630 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CULTURE

قطاع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الثفوة الزراعية والحيوانية.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

املغرب العربي عمارة الزبيفي الطابق 

 28630  - حرودة   عين  الثاني 

املحمدية املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد رباني عبد الرحيم :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  رباني  السيد 
رقم   8 زنقة  لحجر  دوار  عنوانه)ا( 
املحمدية  عين حرودة  28630   631

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم  عبد  رباني  السيد 
رقم   8 زنقة  لحجر  دوار  عنوانه)ا( 
املحمدية  عين حرودة  28630   631

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  باملحمدية   االبتدائية 

فبفاير 2022 تحت رقم 277.
341I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

GEANTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 

50000، مكناس املغرب
GEANTRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي رقم 34 زنقة 5 حي الوحدة 
1 - 50070 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42545
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2022 يناير   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»500.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   08 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 468.

342I

CABINET ESSADKIA

HRH TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

HRH TRAVAUX DIVERS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم  

عوينت السراق تجزئة لعلج رقم 

183  - 60032 و دة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HRH  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRAVAUX DIVERS

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

حي   : اال تماعي  املقر  عنوان 

السالم  عوينت السراق تجزئة لعلج 

رقم 183  - 60032 و دة  املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

: 334 بقيمة  السيد محمد بوتور 

33.400 درهم.
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 333  : رضوان  سندالي  السيد 

بقيمة 33.300 درهم.

 333  : رشيدة  الصنابي  السيدة 

بقيمة 33.300 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بوتور عنوانه)ا( حي 

 22 السالم عوينت السراق زنقة ب 

رقم 7  60032 و دة املغرب.

السيد الصنابي رشيدة عنوانه)ا( 

 65450   79 رقم  السالم  تجزئة 

العيون املغرب.

السيد سندالي رضوان عنوانه)ا( 

زنقة سيدي حرازم حي التقدم    302

60800 تاوريرت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محمد بوتور عنوانه)ا( حي 

 22 السالم عوينت السراق زنقة ب 

رقم 7  60032 و دة و دة

السيدة الصنابي رشيدة عنوانه)ا( 

 65450   79 رقم  السالم  تجزئة 

العيون  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   04 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2022 تحت رقم 422.

343I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

AIDI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 

الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 

50000، مكناس املغرب

AIDI TOURS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة رقم 

26 الطابق االر�شي رقم 09 و ه 

عروس - 50040 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIDI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOURS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغيف-نقل  لحساب  االشخاص 
 3.50 االمتعة لحساب الغيف اقل من 

طون-التصدير واالستفاد.
عنوان املقر اال تماعي : زنقة رقم 
و ه   09 رقم  االر�شي  الطابق   26

عروس - 50040 مكناس املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
:  600 حصة  السيد عيدي عزيز 

بقيمة 100 درهم للحصة.
:  400 حصة  السيد عيدي بالل 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عيدي عزيز عنوانه)ا( زنقة 
رقم 25  رقم 06 و ه عروس 50040 

مكناس املغرب.
السيد عيدي بالل عنوانه)ا( زنقة 
رقم 25  رقم 06 و ه عروس 50040 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عيدي عزيز عنوانه)ا( زنقة 
رقم 25  رقم 06 و ه عروس 50040 

مكناس املغرب
السيد عيدي بالل عنوانه)ا( زنقة 
رقم 25  رقم 06 و ه عروس 50040 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2022 تحت رقم 272.
344I

Atlas Valora Conseil

CHICHAOUAGRI
إعالن متعدد القرارات

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

CHICHAOUAGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 109 

تجزئة النصر 4  - 41000 شيشاوة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1271

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يناير   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم القرار االول : الذي ينص 

على مايلي: تغييف اسم الشركة

قرار رقم القرار الثاني: الذي ينص 

على مايلي: رفع رأسمال الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

اسم  من  الشركة  اسم  تغييف  مايلي: 

SML DRIP إلى Chichaouagri

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 100000 من  الشركة  رأسمال  رفع 

درهم إلى 1000000 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 10000 من  مكون  الشركة  رأسمال 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

على  الشركاء  بين  موزعة  الواحدة 

 : السيد حمي محمد    : الشكل التالي 

4900 حصة،   السيد أكناو لحسن : 

5100 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 99/2021.

345I

AIT TAQI MOULAY SAID

2BK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AIT TAQI MOULAY SAID

 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER

MAROC

2BK TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي اشراقة 

عين اكناو قيادة احجر النحل  - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98985

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 ماي   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

النيوة  قاسم  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تماعية  حصة   250

500 حصة لفائدة  السيد )ة( محمد 

عاطف بتاريخ 27 ماي 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   30 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 244003.

346I

ALTA COMPTA

بي طي كاركو لوجيستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

بي طي كاركو لو يستيك 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 

90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

124277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

القانون  إعداد  تم   2022 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: بي طي  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

كاركو لو يستيك.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحلي و الدولي للبضائع.

شارع   : اال تماعي  املقر  عنوان 

مكرر طنجة   9 فاس زنقة مصر رقم 

- 90000 طنجة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوعود  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوعود  عثمان  السيد 

الرا�شي  محمد  زنقة  البوغاز  حي 

 90000 طنجة   32 رقم  السالوي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  بوعود  عثمان  السيد 

الرا�شي  محمد  زنقة  البوغاز  حي 

 90000 طنجة   32 رقم  السالوي 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   07 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 1163.

347I

كتبية انجنييفينغ

كتبية انجنييرينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسمية الشركة

كتبية انجنييفينغ
149زنقة موحا و حمو اقامة لؤلؤة 

 اسم الطابق 3 الشقة 4 ، 20100، 

الدارالبيضاء املغرب

كتبية انجنييفينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تغييف تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

523453

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2022 يناير   21 في  املؤرخ 

»كتبية  من  الشركة  تسمية  تغييف 

العامة  »الشركة  إلى  انجنييفينغ« 

للتهيئة و البناء«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810674.

348I

SAFAA

GT YOUKIM 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

 GT YOUKIM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 14 بلوك 

59 حي سعيدة 2 اسفي - 46000 

اسفي  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6847

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2022 يناير   18 املؤرخ في 

 GT  شركة ذات املسؤولية املحدودة

YOUKIM  مبلغ رأسمالها 100.000 

اإل تماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

اسفي   2 سعيدة  حي   59 بلوك   14

 : املغرب نتيجة ل  اسفي    46000  -

منافسة.

و حدد مقر التصفية ب 14 بلوك 

 46000  - اسفي   2 سعيدة  حي   59

اسفي املغرب. 

و عين:

و  شرقي   بنيونس   السيد)ة( 

زنقة مطار حي هراية   112 عنوانه)ا( 

املغرب   البيض اسفي  4600 اسفي  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبفاير   08 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2022 تحت رقم 07 فبفاير 2022.

349I

LPS

BONTAZ CENTRE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

LPS

 BD BOURGOGNE ، 20225، 125

CASABLANCA MAROC

 BONTAZ CENTRE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 Lot 13 Et و عنوان مقرها اال تماعي

 14 Parc Industriel de Jorf Lasfar

 Commune de Moulay Abdallah

.- 24000 El Jadida

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.9231

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 15 د نبف 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

التوصية  »شركة  إلى  الوحيد« 

البسيطة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة  بتاريخ 03 فبفاير 

2022 تحت رقم 27466.

350I

GHIZLANE DOUBLANE

MF ALL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 

السادس ، 24000، الجديدة املغرب

MF ALL SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

شمس 2 بقعة رقم 4 شقة رقم 1 

الطابق االر�شي - 24000 الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

18859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2021 أكتوبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALL SERVICES

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 A C C O M P A G N E M E N T

.MEDICAL
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تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 1 شقة رقم   4 بقعة رقم   2 شمس 

الجديدة   24000  - االر�شي  الطابق 

املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مغلي فريد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فريد  مغلي  السيد 

 4 الرقم   2 منطقة  شمس  تجزئة 

 24000 السفلي  الطاق   1 الشقة 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  فريد  مغلي  السيد 

 4 الرقم   2 منطقة  شمس  تجزئة 

 24000 السفلي  الطاق   1 الشقة 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالجديدة   االبتدائية 

د نبف 2021 تحت رقم 27244.

351I

STE FIDUCONFIANCE

MALIH CAR
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

MALIH CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: الطابق 

االول بالطو رقم 3 اقامة مكات1 

مفرح ساحة واد املخازن فاس  - 

30000  فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24239

بمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 يونيو   07 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

آدم  السيد  استقالة  على  املوافقة 

بلحاج من مهمة التسييف في الشركة 

وتسلبمه اإلبراء من االدارة الداخلية 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

نعيين السيد عبد العلي الطيبي مسيف 

 ديد للشركة - التوقيع 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: نعيين السيد عبد العلي الطيبي 

مسيف  ديد للشركة - التوقيع 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2021 تحت رقم 2953.

352I

omnium management

ANSARITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc

ANSARITRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 82 

اقامة 52 شارع الحسن الثاني 

املدينة الجديدة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد القانون   2017 مارس   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANSARITRAV
-منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
-مقاول في األشغال املختلفة.

 82 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
اقامة 52 شارع الحسن الثاني املدينة 
الجديدة فاس - 30000 فاس املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا االنصاري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االنصاري  هللا  عبد  السيد 
حي   3 مكرر زنقة   26 رقم  عنوانه)ا( 
 30000 الهادي زواغة فاس  سيدي 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
االنصاري  هللا  عبد  السيد 
حي   3 مكرر زنقة   26 رقم  عنوانه)ا( 
 30000 الهادي زواغة فاس  سيدي 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس  بتاريخ 08 ماي 2017 

تحت رقم 1331.
353I

BCNG

STE: EDENZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: EDENZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم 92 الدار 
البيضاء - 20050 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.450539

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 د نبف   08 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
  STE: EDENZ ذات الشريك الوحيد
درهم   10.000,00 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي 265،شارع 
الدار   92 رقم   9 الزرقطوني الطابق 
البيضاء  الدار   20050  - البيضاء 
نشاط  في  أزمة   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
 ،265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 92  - 

20050 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  مورين  كامي    السيد)ة( 
عنوانه)ا( طريق أزمور إقامة صوفيا 
فيال 3 20050 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 808191.
354I

somacompta sarl

أ م ستون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
أ م ستون  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإل تماعي دوار القبة 
 ماعة غياثة الغربية دائرة وادي 
أمليل تازة - 35250 تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6285
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 د نبف 2021 تقرر حل 
أ  املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها  م ستون   
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
دائرة  الغربية  غياثة  القبة  ماعة 
وادي أمليل تازة - 35250 تازة املغرب 

نتيجة ل : نهاية النشاط.
و حدد مقر التصفية ب دوار القبة 
وادي  دائرة  الغربية  غياثة   ماعة 

أمليل تازة - 35250 تازة املغرب. 
و عين:

و  لشه1  محمد   السيد)ة( 
 59 عمارة  البيضاء  باب  عنوانه)ا( 
 27182 البيضاء  13بوسكورة  شقة 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2021 تحت رقم 30.
355I

ETS COMPTA HOUSE

AIT BAHSINE AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

AIT BAHSINE AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي ضيعة 

كوكو  تمدغاس ايت لحسن خنيفرة 
- 54000 خنيفرة املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3761

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 أكتوبر 2021 تم تغييف 

»الزراعة وتربية  نشاط الشركة من 

املوا�شي » إلى »نقل البضائع لحساب 

الغيف -املفاوضة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتاريخ  االبتدائية بخنيفرة  

2022 تحت رقم 18.

356I

ETS COMPTA HOUSE

PARINAS CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

PARINAS CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تغسالين 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 ماي   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARINAS CAR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة- نقل لحساب الغيف.

: تغسالين  عنوان املقر اال تماعي 

خنيفرة  - 54000 خنيفرة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : موحى  الرحماني  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : اناصر  الرحماني  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : محمد  الرحماني  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرحماني موحى عنوانه)ا( 
سيدي يحيى اساعد خنيفرة  54000 

خنيفرة املغرب.
السيد الرحماني اناصر عنوانه)ا( 
سيدي يحيى اساعد خنيفرة  54000 

خنيفرة املغرب.
السيد الرحماني محمد عنوانه)ا( 
سيدي يحيى اساعد خنيفرة  54000 

خنيفرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الرحماني موحى عنوانه)ا( 
سيدي يحيى اساعد خنيفرة  54000 

خنيفرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 03 غشت 

2021 تحت رقم 296.
357I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

BOYA PNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
BOYA PNEU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي علي الشريف اقامة 68 متجر 
حرف »ب«،الطابق األر�شي - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.118503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2022 يناير   20 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد BOYA PNEU  مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
علي  موالي  شارع  اإل تماعي  مقرها 
حرف  متجر   68 اقامة  الشريف 
 90000  - األر�شي  »ب«،الطابق 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
موالي علي الشريف اقامة 68 متجر 
طنجة   90000  - ب،الطابق األر�شي 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( خالد  اعليلو و عنوانه)ا( 
عمارة   15 لبنى   3 الحسني  املجمع 
طنجة   90000 ا زناية   45 رقم   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   26 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2022 تحت رقم 250294.

358I

FIDUBAC SARL

MED MAKER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
MED MAKER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 

يخالف لعري فرخانة  - 62000 
الناظور   املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAKER
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع لآلخرين
 نقل األمتعة غيف املصاحبة

ومعدات  املعلومات  استيفاد 
واإلكسسوارات  االتصال 

اإللكتفونية.
دوار   : اال تماعي  املقر  عنوان 
اوالد يخالف لعري فرخانة  - 62000 

الناظور   املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد كركور  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : حرتيت  حسن  السيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(    كركور   محمد  السيد 
 62000 شيكر   بني  اقمباع  دوار 

الناظور   املغرب.
حسن حرتيت عنوانه)ا(  السيد  
الناظور   شيكر  بني  مالشة  دوار 

62000 الناظور   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(    كركور   محمد  السيد 
 62000 شيكر   بني  اقمباع  دوار 

الناظور   املغرب 
حسن حرتيت عنوانه)ا(  السيد  
الناظور   شيكر  بني  مالشة  دوار 

62000 الناظور   املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 17 يناير 

2022 تحت رقم 88.
359I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DES TRAVAUX
PUBLIC ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 SOCIETE DES TRAVAUX PUBLIC
ET SERVICES

 شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:100.000 درهم

مقرها اإل تماعي: تجزئة 217 تجزئة 
منى -  اسفي
RC:8167

I.F:20726962
ICE:001766693000009

العام  الجمع  ملقت�شى  تبعا 
د نبف   16 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2021 قرر
 SOCIETE DES TRAVAUX
PUBLIC ET SERVICES حل الشركة

 VA1431 للشركة    كمصفي 
تعيين السيد رحوا و الشريف حامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم
حدد مقر التصفية في تجزئة 217 

تجزئة منى -  اسفي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2022 تحت رقم 8167
360I

MOORISH

AM MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب
AM MARKETING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

20 النخيل - 20340 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
530353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARKETING
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.
زاوية   : اال تماعي  املقر  عنوان 
سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
الرقم   4 الطابق   3 شهرزاد  إقامة 
الدار البيضاء   20340  - النخيل   20

املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 10.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : مرشلي  صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 50   : احموندي  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة صوفيا مرشلي عنوانه)ا( 
 20000 5 رقم 25   حي مبفوكة زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
احموندي  ادريس  السيد 
زنقة  و  زنقة  بالة  زاوية  عنوانه)ا( 
فينيلون رقم 3 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيدة صوفيا مرشلي عنوانه)ا( 
 20000 5 رقم 25   حي مبفوكة زنقة 

الدار البيضاء املغرب
احموندي  ادريس  السيد 
زنقة  و  زنقة  بالة  زاوية  عنوانه)ا( 

فينيلون رقم 3 20000 الدار البيضاء 
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 810588.

361I

موثق

    »STE CODIVAR SARL«
شركة »كوديفار«ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

موثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
»STE CODIVAR SARL«    شركة 

»كوديفار«ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2,شارع 
تان الدار البيضاء - 20500 البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47651

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 نونبف   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
طاهرة بلواحد  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.591
6.000 حصة لفائدة  السيد )ة( خالد 

الحسني بتاريخ 15 نونبف 2021.
)ة( نعيمة الحسني  تفويت السيد 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.591
6.000 حصة لفائدة  السيد )ة( خالد 

الحسني بتاريخ 15 نونبف 2021.
خديجة  )ة(  السيد  تفويت 
الحسني 2.591 حصة ا تماعية من 
أصل 6.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 
خالد الحسني بتاريخ 15 نونبف 2021.
تفويت السيد )ة( فاطمة الحسني 
أصل  من  ا تماعية  حصة   2.591
6.000 حصة لفائدة  السيد )ة( خالد 

الحسني بتاريخ 15 نونبف 2021.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 807389.
362I

موثق

    »STE CODIVAR SARL«
شركة »كوديفار«ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

موثق
448 شارع محمد الخامس وزنقة 
الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 
الرابع رقم 11 البيضاء ، 20300، 

الدار البيضاء املغرب
»STE CODIVAR SARL«    شركة 

»كوديفار«ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2,شارع 
تان الدار البيضاء - 20500 البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.47651

 بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي
تم   2021 نونبف   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي  درهم«   1.000.000,00«
إلى  درهم«   600.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   1.600.000,00«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2022 تحت رقم 808609.
363I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

CHOROUK MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس املغرب

CHOROUK MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�شي دوار الخرابشة سجع عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

70995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHOROUK MAROC

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.

الطابق   : اال تماعي  املقر  عنوان 

عين  سجع  الخرابشة  دوار  االر�شي 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كريم مفيد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مفيد  كريم  السيد 

الشقف موالي  الخرابشة عين  دوار 

يعقوب فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه)ا(  مفيد  كريم  السيد 

الشقف موالي  الخرابشة عين  دوار 

يعقوب فاس 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   25 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2022 تحت رقم 360.

364I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE MAZZA & FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

شارع الزرقطوني  عمارة السعادة 

بلوك ب شقة رقم 02 الطابق 5 

و دة ، 60000، و دة املغرب

STE MAZZA & FILS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

حامدي زنقة ب 1  كراج رقم 95 

و دة - 60000 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38643

 09 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2021 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAZZA & FILS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-1الو بات السريعه.

-2تموين متنقل..

تجزئة   : اال تماعي  املقر  عنوان 

 95 رقم  كراج    1 ب  زنقة  حامدي 

و دة - 60000 و دة املغرب.

أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : السيد مازة عبد الرحيم  

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

 100  : الرحيم  عبد  مازة  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مازة عبد الرحيم عنوانه)ا( 
 33 رقم   1 حي الحكمة زنقة البسمة 

و دة 60000 و دة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مازة عبد الرحيم عنوانه)ا( 
 33 رقم   1 حي الحكمة زنقة البسمة 

و دة 60000 و دة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   20 بتاريخ  بو دة   التجارية 

2022 تحت رقم 191.

365I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

SEVENTY SEVEN.77.

PANORAMIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

 RUE TARIK IBN ZIAD N°10,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

SEVENTY SEVEN.77.

PANORAMIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 3 
رقم 9 شارع كيليز مراكش. 40000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.94887
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بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 د نبف   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة(   الل العاصمي 
250 حصة ا تماعية من أصل 250 
عبد هللا   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

بالهواري بتاريخ 17 د نبف 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   05 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

2022 تحت رقم 131518.
366I

FIDUCIAIRE MOGADOR

STE E K MULTISERVICES  
عقد تسييف حر ألصل تجاري )األشخاص 

املعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري

 STE E K MULTISERVICES  
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
 E K أعطى   2021 د نبف   02 قي 
MULTISERVICES  املسجل بالسجل 
االبتدائية  باملحكمة   4973 التجاري 
لألصل  الحر  التسييف  بالصويرة حق 
زنقة   03 رقم  ب  الكائن  التجاري 
الصويرة   44000  - يوسف الفا�شي  
 MOROCCO لفائدة  املغرب 
CANDLE COMPANY ملدة 10 سنة 
تبتدئ من 01 مارس 2022 و تنتهي في 
مقابل مبلغ شهري   2032 فبفاير   28

قيمته 1.000 درهم.
367I

FIDUCIAIRE MOGADOR

EQUIDOR 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 EQUIDOR  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 
بالطابق االول من املنزل رقم 21 
تجزئة الرونق  - 44000 الصويرة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3813
بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 نونبف   25 املؤرخ في 
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
EQUIDOR   مبلغ رأسمالها 10.000 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 
 21 رقم  املنزل  من  االول  بالطابق 
الصويرة   44000  - الرونق   تجزئة 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق ارباح.

شقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 21 رقم  املنزل  من  االول  بالطابق 
الصويرة   44000  - الرونق   تجزئة 

املغرب. 
و عين:

 MARIE CLAUDE السيد)ة( 
  THERESE ROBIN  OTTAVIANO
و عنوانه)ا(. 44000 الصويرة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 18 يناير 

2022 تحت رقم 24/2022.

368I

FIDUBAC SARL

LIZGUO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
  LIZGUO IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الصناعي رقم 2 سلوان - 62000 
الناظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17599

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 17 يناير 2022 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 

الكائن بالعنوان طنجة طريق الرباط 

طنجة   90000  - املستقبل  كم   9

املغرب و املسيف من طرف السيد)ة( 

كوهوا يونغ.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 27 يناير 

2022 تحت رقم 171.

369I

FIDACTIVE

STARTHINC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

STARTHINC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عند 

WEDOM  بلوك 25 شارع تطوان 

رقم 133 مكت1 رقم 5 و6 الطابق 

الثالث الحي املحمدي اكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

50409

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد القانون   2022 فبفاير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STARTHINC

غرض الشركة بإيجاز : 
 التجارة اإللكتفونية
االستيفاد / التصدير

بيع وصيانة ا هزة الكمبيوتر
تركي1 وتكوين أ هزة الكمبيوتر

خدمات متعددة..
عند   : اال تماعي  املقر  عنوان 
تطوان  شارع   25 بلوك    WEDOM
الطابق  و6   5 مكت1 رقم   133 رقم 
 - اكادير  املحمدي  الحي  الثالث 

80000 اكادير املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 90.000 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ايوب الحيان  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد ايوب حسني  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   300   : السيد عمر بوكرو 

بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحيان   ايوب  السيد 
دوار امسدكت تد�شي نسدالن اوالد 

تايمة  83000 تارودانت املغرب.
عنوانه)ا(  حسني   ايوب  السيد 
ايت تاووكت  80000 اكادير املغرب.

 26 السيد عمر بوكرو عنوانه)ا( 
زنقة الحاج املستغفر  86350 انزكان  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه)ا(  الحيان   ايوب  السيد 
دوار امسدكت تد�شي نسدالن اوالد 

تايمة  83000 تارودانت املغرب
عنوانه)ا(  حسني   ايوب  السيد 

ايت تاووكت  80000 اكادير املغرب
 26 عنوانه)ا(  عمربوكرو  السيد 
زنقة الحاج املستغفر  86350 انزكان  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   08 بتاريخ  باكادير   التجارية 

2022 تحت رقم 108473.

370I
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FIDUCIAIRE MOGADOR

RIMALAK MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

 RIMALAK MULTISERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي من املنزل رقم 637 تجزئة 

البفج  - 44000 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4255

بمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25 د نبف 2021 تقرر حل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

RIMALAK MULTISERVICES  مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإل تماعي الطابق السفلي من 

املنزل رقم 637 تجزئة البفج  - 44000 

U£عدم   : الصويرة املغرب نتيجة ل 

تحقيق ارباح.

و حدد مقر التصفية ب الطابق 

تجزئة   637 رقم  املنزل  من  السفلي 

البفج  - 44000 الصويرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( مختار  تناني و عنوانه)ا( 
رقم 637 زنقة أغمات تجزئة البفج 1 

44000 الصويرة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 18 يناير 

2022 تحت رقم 23/2022.

371I

OUARCHI CONSULTING

 PAPETERIE ET
BIBIOTHEQUE ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

OUARCHI CONSULTING
 Rue Khalid Ibn Oualid ,12

 ,3éme Etage Appt N°6-TANGER
، 90000، TANGER MAROC

 PAPETERIE ET BIBIOTHEQUE
ATLAS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
مغوغة 3 رقم 10 طنجة املغرب 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.56085

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2020 نونبف   10 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 PAPETERIE ET الوحيد  الشريك 
مبلغ     BIBIOTHEQUE ATLAS
وعنوان  درهم   50.000 رأسمالها 
 3 مغوغة  تجزئة  اإل تماعي  مقرها 
رقم 10 طنجة املغرب 90000 طنجة 
املغرب نتيجة ل : عدم توفر السيولة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 90000  - طنجة   10 رقم   3 مغوغة 

طنجة املغرب. 
و عين:

البقالي  السالم   عبد  السيد)ة( 
رقم   3 مغوغة  تجزئة  عنوانه)ا(  و 
املغرب  طنجة   90000 طنجة   11

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   04 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2021 تحت رقم 1131.

372I

SOLUCIA EXPERTISE

KPI SERVICES
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
KPI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف الدار البيضاء 20330 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 531297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KPI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات في نظام املعلومات.
 11 رقم   : عنوان املقر اال تماعي 
الخامس,  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
املعاريف الدار البيضاء 20330 الدار 

البيضاء املغرب.
أ لها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:  100.000 

درهم، مقسم كالتالي:
  : فاللي   برطال  عثمان  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فاللي  برطال  عثمان  السيد 
طابق  الحا 1  زنقة   21 عنوانه)ا( 

البيضاء  بوركون   2 شقة  سفلي 

20000 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيفي الشركة:

فاللي  برطال  عثمان  السيد 
طابق  الحا 1  زنقة   21 عنوانه)ا( 

البيضاء  بوركون   2 شقة  سفلي 

20000 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2022 تحت رقم 811635.

373I

aice compta

INFO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

INFO EVENTS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

كلميما اقامة لو لوفغ رقم االقامة 

653 الطابق 4 الشقة 11 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

530209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
القانون  إعداد  تم   2022 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 INFO (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.EVENTS
مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ع2وض  مله2 انات  لفنية.
زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم  القامة) لورغ  لو  كلميما  قامة 
 (2222  -  22 1) لشقة) 652) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: طابيش) طامو   لسيدة 

حصة بقيمة)2.222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () طابيش  طامو   لسيدة 
وراق)2)زنقة)29)رقم)29)ج ح  اللفة))

)2)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () طابيش  طامو   لسيدة 
وراق)2)زنقة)29)رقم)29)ج ح  اللفة))

)2)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822125.
271I

SOLUCIA EXPERTISE

RUBICON
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
RUBICON ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 22 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس, 
 ملعاريف - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 522222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.RUBICON

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

في  لنظام  الستف تيجي)  الستشار ت 

و البتكار.
 22 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بالل  لطابق  لخامس,) عزيز  زنقة 

2222)) لد ر  لبيضاء) (-  ملعاريف)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بدر بوك2ين)):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( بوك2ين) بدر   لسيد 
 28 ش) (21 ط) ليتيتيان  زنقة  ((7

2222)) لد ر) رال رلوري  ملعاريف)

 لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( بوك2ين) بدر   لسيد 
 28 ش) (21 ط) ليتيتيان  زنقة  ((7

2222)) لد ر) رال رلوري  ملعاريف)

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822628.

275I

aice compta

3C SOFTWARE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

2C SOFTWARE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

كلميما  قامة لو لورغ رقم  القامة 

652  لطابق 1  لشقة 22 - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 2C (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOFTWARE

محلل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مبفمج مصمم كمبيوت2.
زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

رقم  القامة) لورغ  لو  كلميما  قامة 

 (2222  -  22 1) لشقة) 652) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

222)حصة) ( (:  لسيدة م2يم ماجي)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ماجي  م2يم   لسيدة 

كاردن) رياض  يس2ى  قامة  تجزئة 

عمارة)2)ش))2) اللفة))2)2)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ماجي  م2يم   لسيدة 

كاردن) رياض  يس2ى  قامة  تجزئة 

عمارة)2)ش))2) اللفة))2)2)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822126.

276I

ريفونديس م2كز أعمال

ESPACE CERAME

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

ريفونديس م2كز أعمال

 rue(abou(abbas(jeraoui(N 27

 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA  ملغ2ب

ESPACE(CERAME ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مق2ها  ال تماعي حي 

بوسيجور شارع يعقوب  ملنصور - 

2222)  لد ر لبيضاء.

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98769

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) ((228 ماي) (29  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للش2كة من)»ش2كة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»ش2كة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)228))تحت رقم)6)2227.

277I
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CABINET(KOLINZ(CONSEILS((SARL

C.HAF.NORD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

  CABINET(KOLINZ(CONSEILS

SARL

 RUE(ABOUDARDAE

 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

C.HAF.NORD ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لقو دس زنقة 52 مك2ر رقم 27 بيف 

 لشيفاء - 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1285

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

C.HAF.(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.NORD

بيع مو د) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

و لنقل  لوطني) و عمال  لبناء)  لبناء)

و لدولي.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

بيف) (27 52)مك2ر رقم)  لقو دس زنقة)

 لشيفاء)-)92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: (  لسيد  حمد بن دشمي)

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة.

522)حصة) ( (:  لسيد سعيد ز عو)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  حمد بن دشمي))عنو نه) ()
تجزئة  لبساتين)) لليث  بن سعد رقم)

27  92222)طنجة  ملغ2ب.
حي)  لسيد سعيد ز عو عنو نه) ()
بيف  لشفاء) (22 1))رقم)  لسانية زنقة)

92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
حي)  لسيد سعيد ز عو عنو نه) ()
بيف  لشفاء) (22 1))رقم)  لسانية زنقة)

92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)9)525).
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STE(FIDUCONFIANCE

ANDALOUS GESTION
إعالن متعدد  لق2 ر ت

STE(FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES(MAROC
ANDALOUS(GESTION  »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 27  درب 
يعبور ملد3نة  لقد3مة  - 22222 

راس  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.16752

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تفويت  لحصص
3نص) ):) لذي  رقم) ق2 ر 
تخلي) على  ما3لي:) ملو رقة  على 
 MAYOROFF( VALERIE  لسيدة)
حصة) على2222) (CLAUDINE
 GILLES لفائدة  لسيد)   تماعية 
 ANTONIN JEAN PAUL SENECAL
لفائدة) ( حصة   نماعية) (2222 و)
بمقت�ضى) مزيان  هدى   لسيدة 
 27/2(/(2(2 بتاريخ) عقد  لتخلي 

 RE 2227(و ملسجل تحت عدد

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
صياغة  لقانون  السا�ضي)  عادة 

للش2كة)
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
3نص) و7:) لذي  (6 رقم) بند 
تخلي) على  ما3لي:) ملو رقة  على 
 MAYOROFF( VALERIE  لسيدة)
حصة) على2222) (CLAUDINE
 GILLES لفائدة  لسيد)   تماعية 
 ANTONIN JEAN PAUL SENECAL
لفائدة) ( حصة   نماعية) (2222 و)
بمقت�ضى) مزيان  هدى   لسيدة 
 27/2(/(2(2 بتاريخ) عقد  لتخلي 

 RE 2227(و ملسجل تحت عدد
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((2 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))221/2.
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SOLUCIA EXPERTISE

REMOCIA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
REMOCIA ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 22 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس, 
 ملعاريف - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 522(99

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.REMOCIA
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) الستشارة)

في  لتحويل  ل2قمي.
 22 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بالل  لطابق  لخامس,) عزيز  زنقة 
2222)) لد ر  لبيضاء) (-  ملعاريف)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد مصطفى حماوي)):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
حماوي)) مصطفى   لسيد 
عنو نه) ()كند )A1B(2C3)كند  كند .
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
حماوي)) مصطفى   لسيد 
عنو نه) ()كند )A1B(2C3)كند  كند 

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822626.

282I

FOUZMEDIA

BAZZ INTERNATIONAL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BAZZ(INTERNATIONAL ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 

1)-6) زنقة  أميفة عائشة مكت1 29 
- 21222  لقنيط2ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
62992

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BAZZ(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.INTERNATIONAL
وكيل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ش2كة  لبيع عبف  ألنتفنيت.
عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
6)-1))زنقة))أميفة عائشة مكت1)29 

- 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد دهبي أش2ف عنو نه) ()2) 

حي  ملستقبل)--)تازة  ملغ2ب.
عنو نه) () دهبي  مال   لسيد 
ريال)22))بئف  ل2 مي  لش2قية)21222 

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
عنو نه) () ب2نكو�ضي  علي   لسيد 
ط2يق) (( زم2د) إقامة  تجزئة  ملصف2 

إ3موز ر)---)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد دهبي أش2ف عنو نه) ()2) 

حي  ملستقبل)--)تازة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ)7))3نا23)

))2))تحت رقم)-.
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MOHAMED(SAFRIOUI

MAHARIS CONSTRUCTION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

MOHAMED(SAFRIOUI
 GHANDI(MALL(BD(GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA(MAROC
 MAHARIS(CONSTRUCTION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 222 

 BOULEVARD(D(ANFA 6EME
ETAGE(APT 6 C - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغ2بية.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((2(2 نونبف) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
»522.222)درهم«)أي من)»222.222 
عن) درهم«) (622.222« إلى) درهم«)
د3ون) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (: ط2يق)
 لش2كة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)821179.
28(I

LE(PUBLICATEUR(LEGAL

  STE TRII MULTI-SERVICE
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

LE(PUBLICATEUR(LEGAL
 لتجزئة 6  لزنقة 52 رقم 8 ق.ج 

 لد ر  لبيظاء  لتجزئة 6  لزنقة 52 
رقم 8 ق.ج  لد ر  لبيظاء، 2152)، 

 لد ر  لبيظاء  ملغ2ب
 STE(TRII(MULTI-SERVICE  SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  نا�ضي 
مدخل 7 مجموعة 1  ملحل رقم 

72 سيدي  لبفنو�ضي  لد ر  لبيضاء  
2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.126112
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)
 STE(ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
TRII(MULTI-SERVICE((SARL))مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

 7 مدخل) مق2ها  إل تماعي  نا�ضي 
سيدي) (72 رقم) 1) ملحل  مجموعة)
 (2222 (  لبفنو�ضي  لد ر  لبيضاء)
(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

تصفية حبية.
ب  نا�ضي) مق2  لتصفية  حدد  و 
رقم) 1) ملحل  مجموعة) (7 مدخل)
سيدي  لبفنو�ضي  لد ر لبيضاء) (72

2222)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب.)
و عين:

و) ) لطاهيفي  ( نزهة)  لسيد)ة()
رقم) (( مدخل) (22 عنو نه) () نا�ضي)
2222)) لد ر) 25) لبفنو�ضي  لبيضاء)
 لبيضاء) ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
و) ( ت2يعي) ( مصطفى)  لسيد)ة()
رقم) (( مدخل) (22 عنو نه) () نا�ضي)
2222)) لد ر) 25) لبفنو�ضي  لبيضاء)
 لبيضاء) ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822212.

282I

GHIZLANE(DOUBLANE

املنار1
عقد تسييف ح2 ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعنويون(

عقد تسييف ح2 ألصل تجاري
 ملنار2

بمقت�ضى))عقد ع2في مؤرخ قي)2) 
ماي)229))أعطى)MORINI) ملسجل)
باملحكمة) (9825 بالسجل  لتجاري)
حق  لتسييف) بالجد3دة   البتد ئية 
 لح2 لألصل  لتجاري  لكائن ب شارع)
 (22 رقم) (2 2) ملنطقة)  لنص2  ملنار)
لفائدة) 1222)) لجد3دة  ملغ2ب   -
تبتدئ) سنة  (1 ملدة) (MORINI( CO
 22 و تنتهي في) ((229 3ونيو) (22 من)
ماي)2)2))مقابل مبلغ شه2ي قيمته)

16.222)درهم.

281I

مستامنة تيماد23 ش.م.م))ش.و

 CAFE＆RESTAURANT
KARIAT AREKMANE SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لش2كة

مستامنة تيماد23 ش.م.م  ش.و
حي لع2ي شيخ عمارة  لشفاء  لطابق 

 ل2 بع  لناظور، 222)6،  لناظور 
 ملغ2ب

 CAFE＆RESTAURANT(KARIAT
AREKMANE(SARL   ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  ال تماعي دو ر 

 مل2 بطن ر س  ملاء لوطا  لناظور   
 لناظور  222)6   لناظور   ملغ2ب.

تغييف نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((172
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 
مطعم) »مقهى  من) نشاط  لش2كة 
»بيع) إلى) وتصد23  لقهوة«) و ستيف د 

وتوزيع  لقهوة و لقهوة  ملتنقلة«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم))2).
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CONSULTATION ET SERVICES

STE ENRUS PRIVE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
STE ENRUS PRIVE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  بالجد3دة 

تجزئة حكيمة شارع F   لزنقة 6 
 لعمارة رقم 2  لطابق  ألول  لشقة 

2 - 2522)  لجد3دة   ملغ2ب 
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تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28999

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ENRUS PRIVE

نصائح) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتدري1 متنوع)))

وبصفة عامة  ميع  لعمليات) ( (

و  ملالية وغيفها)  لتجارية  لصناعية 

 مل2تبة باملوضوع  لسالف  لذك2.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

عنو ن  ملق2  ال تماعي):))بالجد3دة)

 6 ) لزنقة) (F شارع) حكيمة  تجزئة 

2) لطابق  ألول  لشقة)  لعمارة رقم)

2 - 2522)) لجد3دة)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد قد23ي ربيع):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد قد23ي ربيع عنو نه) ()68) 

شارع)))مارس)2522)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد قد23ي ربيع عنو نه) ()68) 

شارع)))مارس)2522)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ)7))3نا23)

))2))تحت رقم)8)71).

286I

MOORE(CASABLANCA

 SAFETY SÉCURITY
SYSTEMS PRODUCTION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MOORE(CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS(RUE(DES(PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA(MAROC

 Safety(Sécurity(Systems
Production ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 1) زنقة 

 ل2وي�ضي ، بوسيجور - 22)2)  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522992

 22 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 د نبف)
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 Safety(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.Sécurity(Systems(Production
تصنيع) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
وتسويق  ملالبس  لتقنية) وتجهيز 

 لو قية  لشخصية)؛
وبيع) وش2 ء) وتصد23  -) ستيف د 
و ملالبس) منتجات  ملنسو ات 
وقطع  لغيار) و آلالت  و أل هزة 
و الكسسو ر ت وغيفها)،)ذ ت  لصلة)
بنشاط) وثيق  بشكل  أو  بعيد  من 

 لش2كة)؛
عمليات  إلنتاج) تنفيذ  ميع  (-
نيابة عن  لش2كة أو نيابة عن أط2 ف)

ثالثة وطنية أو أ نبية)؛
و ميع) -) ستيف د  ميع  ملو د 
لتحقيق  ألشياء)  ملنتجات  لالزمة 
من  لسوق) وش2 ئها  أعاله   ملذكورة 

 لوطنية وتصد23ها)؛

وتأ يف) وحيازة  وت2كي1  إنشاء) (-

وتشغيل أي منشأة صناعية وتجارية)

ض2ورية لألنشطة  ملذكورة أعاله)؛

عامة  ميع  ملعامالت) وبصفة 

أو) أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 

أو  لعقارية  ملتعلقة بشكل)  ملنقولة 

كلًيا أو  زئًيا) (، مباش2 أو غيف مباش2)

بأي من  ألشياء) ملذكورة أعاله أو) (،

بجميع  ألشياء) ملماثلة أو ذ ت  لصلة)

تطور) أو  تعزز  أن  من  ملحتمل   لتي 

نشاط  لش2كة..

زنقة) ((1 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ل2وي�ضي)،)بوسيجور)-)22)2)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  و د  الم2 ني):))122)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 KA2M( SARL( :( ( 600  لش2كة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (KA2M(SARL  لش2كة)

سيكيوريتي)) سا3فتي  ند  عند 

بي) ال  دو  زنقة  (5 موروكو) سيستيمز 

و زيس)2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

عنو نه) ()  لسيد  و د  الم2 ني 

قطاع)26)إقامة  لبستان)،)مبنى)22)،)

شقة)8)،)زنقة  لخ2وب)،)حي  ل2ياض)

،) ل2باط)22222) ل2باط  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () لح2ش  غزالن   لسيدة 

،زنقة) (89 شقة ف) (، عائشة) إقامة 

 52222 مكناس) ن،) ف   لفار بي 

مكناس  ملغ2ب

 لسيد سعيد  ل2وي�ضي عنو نه) ()

2222)) لد ر)  (62 حي  لليمون رقم)

 لبيضاء) ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)2)8222.

287I

FINANCES.NET

 MOBILIER ET

 AMÉNAGEMENTS MAROC

SARL AU
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FINANCES.NET

 AVENUE(CAHIRA(LOT 229

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،

TEMARA(MAROC

 Mobilier(et(Aménagements

Maroc(SARL(AU  »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  لى رقم 1)  

تجزئة  مل2يس  لغز لي تمارة - 222)2 

تمارة  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.222265

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

)بنقل) قام  لسيد عبد  لحق حبا�ضي)

,لفائدة) ( حصة   تماعية) (2222

 لسيد مزه2 بوشعي1

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

عين  لجمع  لعام  لسيد) (-

)مسيف وحيد للش2كة) مزه2 بوشعي1)

ملدة غيف محدودة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6))و))2:) لذي 3نص على)

ما3لي:) لحصص و  لتسييف)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) ((2 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

2)2))تحت رقم)7258.

288I
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ACDEN

LBL CONSULTING
إعالن متعدد  لق2 ر ت

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC
LBL(CONSULTING  »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: تجزئة 

 لد وليز مزوكة 5 ريال 6 - 2222   
 لد ر  لبيضاء   ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.287179
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ملو رقة على تق2ي2  لتصفية وحساب)
 لتصفية  لنهائي  لناتج و لذي 3ظه2)
 321،301.73 قدره) مو 1  رصيد 

3خص  لش2يك  لوحيد.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
للتصفية) إعالن  إلغالق  لنهائي 
ذمة) وإب2 ء) هذ   ليوم  من   عتباًر  

 ملصفي من إد رته و من مهمته
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)لم 3تم تغييف ي بند
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82216.
289I

CAF(MAROC

 CREATIVE GLOBAL
SOLUTIONS

إعالن متعدد  لق2 ر ت

CAF(MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER(MAROC
 CREATIVE(GLOBAL

SOLUTIONS  »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع 
 لقا�ضي عياض  قامة  للقاء 9 رقم 
157 طنجة - 92222 طنجة  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(5612
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)د نبف)2)2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
تحويل  ملق2  ال تماعي  لحالي) ما3لي:)
»شارع  لقا�ضي عياض) للش2كة من)
157)طنجة,«) لى) 9)رقم)  قامة  للقاء)
»تجزئة رياض أهال)))زنقة)52)رقم)22 

طنجة«
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تعد3ل  لقانون  ألسا�ضي.)
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
رقم  لبنود  ملعنية:) لذي) بند 

3نص على ما3لي:) لتعد3الت أعاله.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2297.

292I

SABAH(INFO(YOUSSOUFIA

 HS3 TRAVAUX ET SERVICES
DIVERS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

SABAH(INFO(YOUSSOUFIA
 ل2قم 2  لعمارة 92  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصاد3ة ، 

16222،  ليوسفية  ملغ2ب
 HS3 TRAVAUX(ET(SERVICES
DIVERS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 
أ نديس رقم 628 - 16222 

 ليوسفية  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(579
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 HS3(TRAVAUX(ET(لش2يك  لوحيد 
مبلغ رأسمالها) ( (SERVICES(DIVERS
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 -  628  إل تماعي حي أ نديس رقم)
(: 16222) ليوسفية  ملغ2ب نتيجة ل)

توقف أنشطة  لش2كة.
حي) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 16222  -  628 رقم) أ نديس 

 ليوسفية  ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()عبد  لحكيم)))) لنجيبي)
 628 رقم) أ نديس  حي  عنو نه) () و 
كمصفي) 16222) ليوسفية  ملغ2ب 

)ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
حي) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

أ نديس رقم)628) ليوسفية
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( باليوسفية)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)12.
292I

FA(ADVISING(EXPERTS(SARL

NIDYANE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FA(ADVISING(EXPERTS(SARL
مكت1 رقم 25،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
) شارع عالل  لفا�ضي، إقامة ح2ف 

ب، م2 كش ، 12222، م2 كش 
 ملغ2ب

NIDYANE ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مكت1 رقم 
25،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة ) شارع 
عالل  لفا�ضي، إقامة ح2ف ب، 
م2 كش - 12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((282

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.NIDYANE

:) لعمل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

لذوي) سكن  دون   ال تماعي 

 الحتيا ات  لخاصة.

مكت1) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ( ،تجزئة) 25،) ملجمع  ملنهي) رقم)

شارع عالل  لفا�ضي،)إقامة ح2ف ب،)

م2 كش)-)12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيدة نعيمة  لحم2ي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة نعيمة  لحم2ي عنو نه) ()

سفيني سيف لورج ر2نسا)92622)سيف)

لورج ر2نسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة نعيمة  لحم2ي عنو نه) ()

سفيني سيف لورج ر2نسا)92622)سيف)

لورج ر2نسا

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)52)2.

29(I
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FICOSAGE

STE CAFE JULIA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FICOSAGE

 Rue(Lalla(Amina(Ville(Nouvelle

 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc

STE CAFE JULIA ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة باب 

 لسالم تجزئة رقم   2 ط2يق عين 

 لشقف راس - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72525

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CAFE JULIA

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)مقهى.

تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

باب  لسالم تجزئة رقم  )2)ط2يق عين)

 لشقف راس)-)22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لعالي) رحوص   لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لعالي) رحوص   لسيد 
موالي) تجزئة  (28 رقم) عنو نه) ()
راس) (22222 راس)  دريس  مل2 ة 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  لعالي) رحوص   لسيد 
موالي) تجزئة  (28 رقم) عنو نه) ()
راس) (22222 راس)  دريس  مل2 ة 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/5525.
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MOORE(CASABLANCA

 HOLDING INVESTISMENT
TARIK

إعالن متعدد  لق2 ر ت

MOORE(CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS(RUE(DES(PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA(MAROC

 HOLDING(INVESTISMENT
TARIK »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 2) زنقة 

5 تجزئة سهام كاليفورنيا عين 
 لشق  لد ر  لبيضاء - 2252)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.258(59

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)6))نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 
بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع  ما3لي:)
من) أي  درهم  (97.222.222 قدره)
2.222.222)درهم إلى)222.222.222 
حصص) تقد3م  ط2يق  عن  درهم 

نقد3ة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  26:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)قام  لش2كاء)بتقد3م  لحصص)

محمد  ملفضل) ) لسيد  (:  لتالية)

) لسيدة) درهم) ((2.222.222  :

درهم)) ((2.222.222 ( (: أمينة  لعاللي)

(: 3اسين  ملفضل) هللا  عبد   لسيد 
طارق) ) لسيد  درهم) ((2.222.222

 ملفضل):)2.222.222))درهم)) لسيدة)

3اسمين  ملفضل:)2.222.222))درهم))

 222.222.222 (: مجموعه) ما  أي 

درهم

على) 3نص  27:) لذي  رقم) بند 

تقدر) رأسمال  لش2كة  قيمة  ما3لي:)

موزعة) درهم  (222.222.222 (: ب)

نقد3ة) حصة  (2.222.222 على)

 222 (: تقدر ب) ذ ت قيمة أساسية 

ومدروعة) بالكامل  مكتتبة  درهم،)

على) للش2كاء) ومخصصة  بالكامل 

 لنحو  لتالي:) لسيد محمد  ملفضل)

أمينة) حصة  لسيدة  ((22.222  :

 لعاللي):))22.222))حصة  لسيد عبد)

هللا 3اسين  ملفضل):)22.222))حصة)

 (22.222 (: طارق  ملفضل)  لسيد 

(: 3اسمين  ملفضل) حصة  لسيدة 

(: مجموعه) ما  أي  حصة  ((22.222

2.222.222))حصة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)))8288.

291I

FICOSAGE

STE PRIMA CONNECT SARL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FICOSAGE

 Rue(Lalla(Amina(Ville(Nouvelle

 Rce(Triangle(D›or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes(maroc

 STE(PRIMA(CONNECT(SARL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مكت1 رقم 
8)  لطبق  ل2 بع مكات1  لصفاء 
ط2يق صف2و راس - 22222 راس 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72725

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PRIMA(CONNECT(SARL
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) لخدمات)

 ملعلوماتية.
مكت1) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم)8)) لطبق  ل2 بع مكات1  لصفاء)
راس) (22222 (- راس) ط2يق صف2و 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ك2ز زي عز لد3ن):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد ك2ز زي عز لد3ن عنو نه) ()
عبد  لجليل  لكباج))) زنقة  (26 رقم)

22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد ك2ز زي عز لد3ن عنو نه) ()
عبد  لجليل  لكباج))) زنقة  (26 رقم)

22222)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) ((8 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/8561.

295I
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 FIRST(MOROCCAN(TRADING(COMPANY(»

»FMTC

فورست مروكان ترايدنك 
كونباني » ف.م.ت.ك«

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
توسيع نشاط  لش2كة)

 FIRST(MOROCCAN(TRADING
»COMPANY » FMTC

22 مك2ر تجزئة لساسفة 2  لد ر 
 لبيضاء ، )2)2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
رورست م2وكان ت2 3دنك كونباني » 
ف.م.ت.ك« ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  ال تماعي 22 مك2ر 
تجزئة لساسفة 2 - )2)2)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
توسيع نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(11((2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 د نبف) (21 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضارة  ألنشطة  لتالية 

 لش2كة  لحالي):
و بيع و تمثيل و)  ستيف د و ش2 ء)
منتجات) و  منتجات  لتجميل  توزيع 

 لنضارة  لجسد3ة.
ش2 ء)و بيع وتجارة و توزيع و تمثيل)

 ملنتجات  لشبه  لصيدالنية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)827752.
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RIF CONSEIL SARL

 STE ESPACE SERVICES
BLANCO - SARL A.U

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR(MAROC

 STE(ESPACE(SERVICES(BLANCO
 - SARL(A.U

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي خي والد 
بوطي1 بلوك ب زنقة 72)  لناظور  

- 222)6  لناظور  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2567

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 ESPACE( SERVICES( BLANCO( -

.SARL A.U
وكالة) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عامة
-)أد ء)معامالت  إل23 د ت و لدرع)

-) لوساطة وبيع  لخدمات.
خي والد) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بوطي1 بلوك ب زنقة)72)) لناظور))-)

222)6) لناظور  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد هللا  ملوساوي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد عبد هللا  ملوساوي):)2222 

بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
هللا  ملوساوي) عبد   لسيد 
لع2 �ضي) بوس2دون  حي  عنو نه) ()

 لناظور)222)6) لناظور  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
هللا  ملوساوي) عبد   لسيد 
لع2 �ضي) بوس2دون  حي  عنو نه) ()

 لناظور)222)6) لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)7))3نا23)

))2))تحت رقم)269.
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مكت1  ملحاسبة

STE ECLAIR TAFILALET
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مكت1  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
222)5،  ل2شيد3ة  ملغ2ب

STE ECLAIR TAFILALET ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي بقص2 
سيدي بوعبد هللا  مدغ2ة  ل2شيد3ة 

- 222)5  ل2شيد3ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25587
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ECLAIR TAFILALET
:) شغال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مختلفة)
لو زم مكتبية

تد ول.
بقص2) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
سيدي بوعبد هللا  مدغ2ة  ل2شيد3ة)

- 222)5) ل2شيد3ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (:  لسيد همو  عف2)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد بن ع�ضى نور  لد3ن):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

رقم)  لسيد همو  عف2 عنو نه) ()
تجزئة  لو د  الحم2  ل2شيد3ة) (219

222)5) ل2شيد3ة  ملغ2ب.
نور  لد3ن) ع�ضى  بن   لسيد 
عين) (9 بلوك) (591 رقم) عنو نه) ()
 5(222 22) ل2شيد3ة)  لعاطي)

 ل2شيد3ة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
رقم)  لسيد همو  عف2 عنو نه) ()
تجزئة  لو د  الحم2  ل2شيد3ة) (219

222)5) ل2شيد3ة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال2شيد3ة))بتاريخ)22)3نا23)

))2))تحت رقم)91.
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مكت1  ملحاسبة

STE MEDIATAJ
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
222)5،  ل2شيد3ة  ملغ2ب

STE(MEDIATAJ ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 

تيطاف مدغ2ة  ل2شيية - 222)5  
 ل2شيية  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25585

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.



عدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2))الجريدة الرسمية   3258

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MEDIATAJ
ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

هندسة  لكمبيوت2
 ملفاوض.

قص2) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
  5(222 (- مدغ2ة  ل2شيية) تيطاف 

 ل2شيية  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
محمد  مين  لبك2 وي)  لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
محمد  مين  لبك2 وي)  لسيد 
عنو نه) ()زنقة)26) ل2قم)9))حي  والد)
222)5) ل2شيد3ة)  لحاج  ل2شيد3ة)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
محمد  مين  لبك2 وي)  لسيد 
عنو نه) ()زنقة)26) ل2قم)9))حي  والد)
222)5) ل2شيد3ة)  لحاج  ل2شيد3ة)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال2شيد3ة))بتاريخ)6))3نا23)

))2))تحت رقم)92.
299I

Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

 CABINET MAYA DE
 KINÉSITHÉRAPIE ET

PHYSIOTHÉRAPIE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 Centre(d›Affaire(et(d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail(Avenue(Omar(Ibn
 Abdelaziz(N° 01 3ème(étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC

 Cabinet(MAYA(de

 Kinésithérapie(et

Physiothérapie ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 61 شارع 

عم2  بن عبد لعزيز إقامة  لهدى 

مكات1  لهدى - 222)9  لع2 ئش 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6625

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 Cabinet(MAYA(de(Kinésithérapie

.et(Physiothérapie

:) لتفويض) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لطبي,) لعالج  لطبيعي و  لتخسيس.

61)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

إقامة  لهدى) عبد لعزيز  عم2  بن 

222)9) لع2 ئش) (- مكات1  لهدى)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة شيماء)ما3ة):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ما3ة  شيماء)  لسيدة 
21)زنقة 3وسف  بن تاشفين)222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ما3ة  شيماء)  لسيدة 
21)زنقة 3وسف  بن تاشفين)222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)))2)/252.
122I

MEDAFCO((CONSULTING

الشركة العقارية ماروسا 
 societe immobilière(

Marosa
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MEDAFCO  CONSULTING
 AL(IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249  - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
 societe( لش2كة  لعقارية ماروسا 
immobilière(Marosa ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
 بن زيدون طنجة - 92222 طنجة 

 ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.797

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد لخالق) )ة() تفويت  لسيد)
 ظبي1)52)حصة   تماعية من أصل)
22))حصة لفائدة)) لسيد))ة()سيلفيا)

 ظبي1 بتاريخ)22)3نا23)))2).
عبد لخالق) )ة() تفويت  لسيد)
 ظبي1)52)حصة   تماعية من أصل)
22))حصة لفائدة)) لسيد))ة()ك2يمة)

 ظبي1 بتاريخ)22)3نا23)))2).
عبد لخالق) )ة() تفويت  لسيد)
 ظبي1)52)حصة   تماعية من أصل)
م2يم) )ة() ) لسيد) 22))حصة لفائدة)

 ظبي1 بتاريخ)22)3نا23)))2).
عبد لخالق) )ة() تفويت  لسيد)
 ظبي1)52)حصة   تماعية من أصل)
22))حصة لفائدة)) لسيد))ة()يسمن)

 ظبي1 بتاريخ)22)3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

3نا23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52216).

122I

societe(comptaline(for(you

D’ART TRADITIONNELLE   
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

societe(comptaline(for(you

6) زنقة عباس  ملسعدي راس 

راس، 22222، راس  ملغ2ب

 D’ART(TRADITIONNELLE   

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5 شارع 

أحمد  لوكيلي   ملد3نة  لجد3دة راس 

- 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

((((: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.D’ART(TRADITIONNELLE

:) ستيف د) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتصد23  ملالبس  لتقليد3ة.

شارع) (5 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

أحمد  لوكيلي)) ملد3نة  لجد3دة راس)

- 22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

: أخالقي) بنغازي  أسماء)   لسيدة 

622)حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 (22 ( (: (  لسيد  اب2 محمد خليل)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
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حصة) ((22 ( (:  لسيد  اب2رضا)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

أخالقي) بنغازي  أسماء)  لسيدة 
عنو نه) ()6))زنفة  2ي2  قامة و زيس)

 لشقة)6)م.ج))222222)راس  ملغ2ب.

خليل)) محمد   لسيد  اب2 
زنقة خد3جة بنت خويلد) عنو نه) ()
رقم)22)حي ولي  لعهد))222222)راس)

 ملغ2ب.

 (6 عنو نه) ()  لسيد  اب2رضا 
زنفة  2ي2  قامة و زيس  لشقة)6)م.ج))

222222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

أخالقي) بنغازي  أسماء)  لسيدة 
عنو نه) ()6))زنفة  2ي2  قامة و زيس)

 لسقة)6)م.ج))222222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((8 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)155.

12(I

FIDUGRA

GALERIE LA MAROCAINE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

FIDUGRA

شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 1)  لطابق  لثالث  نزكان ، 

86252،  كاد23  ملغ2ب

GALERIE(LA(MAROCAINE ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي  ل2قم 25 

عمارة )2 م2ك1  المل شارع  لحسن 

 لثاني  - 82222  كاد23  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.122(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)26)نونبف)2)2))تمت إضارة)

إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

منتجات  لنظارة) صنع 
 لشخصية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
ربف 23) (22 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228291.
122I

ريفونديس م2كز أعمال

ESPACE CERAME
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

ريفونديس م2كز أعمال
 rue(abou(abbas(jeraoui(N 27
 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA  ملغ2ب
ESPACE(CERAME ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

بوسيجور شارع يعقوب  ملنصور 
رقم 18)  لد ر  لبيضاء - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.98769

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((225 نونبف) (2( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
أي) درهم«) (1.000.000,00«
إلى) درهم«) (1.000.000,00« من)
((: عن ط2يق) درهم«) (2.000.000,00«

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
د نبف)225))تحت رقم)22592276.
121I

CANOCAF SARL

YASSINE FAST FOOD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 22 
 NADOR ،6(222 ،لناظور 

MAROC

YASSINE(FAST(FOOD  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  ملطار، 

رز ن 21  قامة أشن  - 222)6 

 لناظور   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2552

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.YASSINE(FAST(FOOD

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-) ستغالل)

مطعم.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- ( أشن) 21) قامة  رز ن)  ملطار،)

222)6) لناظور)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد) زعدوكي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: توريق) زعدوكي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  زعدوكي   لسيد 

حي  ملطار تجزئة أوند  رقم)21 222)6 

 لناظور)) ملغ2ب.

عنو نه) () توريق  زعدوكي   لسيد 

حي  ريد3و ))222)6) لناظور)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد  زعدوكي   لسيد 

حي  ملطار تجزئة أوند  رقم)21 222)6 

 لناظور)) ملغ2ب.

عنو نه) () توريق  زعدوكي   لسيد 
حي  ريد3و ))222)6) لناظور)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)3نا23)

))2))تحت رقم)72.

125I

ريفونديس م2كز أعمال

ESPACE CERAME
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

ريفونديس م2كز أعمال
 rue(abou(abbas(jeraoui(N 27
 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA  ملغ2ب
ESPACE(CERAME  ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

بوسيجور شارع يعقوب  ملنصور 
رقم 18)  لد ر  لبيضاء - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.98769

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((228 مارس) (22  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لعم2ي عمار كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)228))تحت رقم)222297.

126I

ريفونديس م2كز أعمال

ESPACE CERAME
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

ريفونديس م2كز أعمال
 rue(abou(abbas(jeraoui(N 27
 5 quartier(de(la(gare ، 20310،

CASABLANCA  ملغ2ب
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ESPACE(CERAME ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

بوسيجور شارع يعقوب  ملنصور 
رقم 18)  لد ر  لبيضاء - 222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.98769

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((228 مارس) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  لقادر)) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) (22.222  لعم2ي)
لفائدة)) حصة  (22.222 أصل) من 
 22 بتاريخ) عمار  لعم2ي  )ة()  لسيد)

مارس)228).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ماي)228))تحت رقم)222297.
127I

حفيظ  ب2 3م

إسرأسيا إمو
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

حفيظ  ب2 3م
721، شارع  لفد ء، حي  ألمل 2 ، 
 لطابف  ألول،  لد ر  لبيضاء. ، 
2152)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

إس2أسيا إمو ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 1-8 ، زنقة 
محمد لع2و�ضي،  لد ر  لبيضاء. - 

2552)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522929

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

إس2أسيا إمو.
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع،)ش2 ء))
 لعقار أو أي عملية م2تبطة بالعقار..

(، (1-8 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
زنقة محمد لع2و�ضي،) لد ر  لبيضاء.)

- 2552)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ل2حمان) درهمين   لسيد 
غاندي،) لد ر) شارع  (، (6 عنو نه) ()
2552)) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ل2حمان) درهمين   لسيد 
غاندي،) شارع  (، (266 عنو نه) ()
2552)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822226.

128I

FLASH(ECONOMIE

Clinique Ville Verte
ش2كة  ملساهمة
تعيين متص2رين

(Clinique(Ville(Verte(SA )CVV
مصحة  ملد3نة  لخض2 ء ،  لغـابة 

 لخض2 ء بوسكورة
 لد ر  لبيضاء -   ملغ2ب

رقم  لتقييد في  لسجـل  لتجـاري
266257  لد ر  لبيضاء

بمقت�ضى   تمـاع مجـلس  إلد رة)
 ملؤرخ في)27)د نبف)2)2)))تم  تخـاذ)

 لق2 ر ت  لتاليـة):

 SAS   ELSANش2كـة تعييـن  (-
رقـم) ،) لسجـل  لتجـاري  ( (MAROC
97)266)) لد ر  لبيضاء)،)كمتص2ف)
  Emile(DINET((للش2كـة عوض  لسيد
 لذي  ستقال من منصبه كمتص2ف)

للش2كة.
(، ( (ELSAN SAS ( تعييـن ش2كـة) ( (-
  82(798921  لسجـل  لتجـاري رقـم)
للش2كـة) كمسيف  ( (، ( ر2نسـا) باريس 
  Bruno( BERTRAND عوض  لسيد)
 لذي  ستقال من منصبه كمد23 عام)

للش2كة.
باملحكمـة) تم  إل3ـد ع  لقانـوني 
 (8 بتـاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجـارية 

3نا23)))2)))تحت رقم)822162.
129I

ETS(COMPTA(HOUSE

SFNGTRAV
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ETS(COMPTA(HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA(MAROC

SFNGTRAV ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز  
سيدي 3حيى وساعد خنيف2ة - 

51222 خنيف2ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1255

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SFNGTRAV

:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملختلفة)-بيع لو زم  لفالحة و  لزر عة)

-بيع  ملو د  لكيماوية.

م2كز)) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- خنيف2ة) وساعد  3حيى  سيدي 

51222)خنيف2ة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لسعيدي محمد):))22.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لسعيدي محمد عنو نه) ()

 3ت و حي  عكي  غبالو بومية ميدلت)

51252)ميدلت  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لسعيدي محمد عنو نه) ()

 3ت و حي  عكي  غبالو بومية ميدلت)

51252)ميدلت  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخنيف2ة))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)12.

122I

 ألستاذة هدى أمنيول،)موثقة

BFZ IMMOBILIER
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 ألستاذة هدى أمنيول، موثقة

 Avenue(oued(ziz(immeuble

 tifaouine(bloc(E2 2ème(étage

 n°4 Avenue(oued(ziz(immeuble

 tifaouine(bloc(E2 2ème(étage

 n°4، 80000، AGADIR - IDA(OU

TANANE  ملغ2ب

BFZ(IMMOBILIER  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي   بلوك 
5)، شارع تطو ن رقم 222، مكت1 
رقم 5 و رقم 6،  لطابق  لثالث،  لحي 

 ملحمدي. - 82222  كاد23  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52225

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BFZ (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.IMMOBILIER
:) النعاش) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعقاري.
بلوك) ( ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
مكت1) (،222 شارع تطو ن رقم) (،(5
رقم)5)و رقم)6،) لطابق  لثالث،) لحي)

 ملحمدي.)-)82222) كاد23  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
  لسيدة راطمة  لزه2 ء) مس2وي):
222)حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
  لسيدة راطمة  لزه2 ء) مس2وي):
وح2رت) كلها  حصة  كتتبت  (222
) لش2يك) لفائدة) بكاملها  ووزعت 

 لوحيد بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة راطمة  لزه2 ء) مس2وي)
حي) (،6 رقم) مم2 نيفوبي،) ( عنو نه) ()

 ألقامة.)82222) كاد23  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة راطمة  لزه2 ء) مس2وي)
حي) (،6 رقم) مم2 نيفوبي،) ( عنو نه) ()

 ألقامة.)82222) كاد23  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228279.
122I

FIDUCIAIRE(CAFMA

 STE EL MOURABITOUN
CAR

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

إنشاء)ر2ع تابع للش2كة

FIDUCIAIRE(CAFMA
 RUE(TRIPOLI ، 62000، (6

NADOR(MAROC
 STE(EL(MOURABITOUN(CAR

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 
 لكندي شارع  لف2 بي رقم )6 

 لناظور - 222)6  لناظور  ملغ2ب.
إنشاء ر2ع تابع للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28(29

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)1))نونبف)2)2))تق2ر إنشاء)
 STE(ر2ع))تابع للش2كة))تحت  لتسمية
EL(MOURABITOUN(CAR)و  لكائن)
بالعنو ن قيسارية  لز وية محل رقم)
22)شارع عبد  ملومن حسان  ل2باط)
- 2)222) ل2باط  ملغ2ب و  ملسيف من)

ط2ف  لسيد)ة()بودة  3وب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالناضور)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)1625.
12(I

MOORISH

SETRACO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MOORISH
29 شارع لال 3اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 2282)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
SETRACO ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة عبد 

 لك2يم  لخطابي إقامة  و د  لعمارة 

229  لشقة 12  لطابق 2 كليز  - 

12222 م2 كش  ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((129

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SETRACO

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) ستيف د و)

تصد23.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)زنقة عبد)

 لك2يم  لخطابي إقامة  و د  لعمارة)

(- ( كليز) (2 12) لطابق) 229) لشقة)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بابكار سار):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد بابكار سار عنو نه) ()تجزئة)

252) لشقة) رقم)  الطل�ضي  عمارة 
 12222 27) قامة ركان م2 كش) رقم)

م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد بابكار سار عنو نه) ()تجزئة)

252) لشقة) رقم)  الطل�ضي  عمارة 
 12222 27) قامة ركان م2 كش) رقم)

م2 كش  ملغ2ب).

 لسيدة ميمونة بالدي عنو نه) ()

 27 252) لشقة) رقم) منار  ألطل�ضي 

م2 كش) (12222 م2 كش)  الزدهار 

 ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)-.

122I

ficogedek(sarl(au

SEBBOUH-PARA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SEBBOUH-PARA ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملحل 

 لكائن ب  لحي  لعسك2ي 1 رقم 262 

 لبساتين  - 52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SEBBOUH-PARA

بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

معد ت  لصيدلة.

:) ملحل) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لكائن ب  لحي  لعسك2ي)1)رقم)262 

 لبساتين))-)52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 522 ( (:  لسيد محمد أمين صبوح)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة ت2ية  لتفوكي):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

صبوح) أمين  محمد   لسيد 
عنو نه) () لحي  لعسك2ي)1)رقم)262 

مكناس) (52222 مكناس)  لبساتين 

 ملغ2ب.

عنو نه) () ت2ية  لتفوكي   لسيدة 
رقم)262) لحي  لعسك2ي)1) لبساتين)

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

صبوح) أمين  محمد   لسيد 
عنو نه) () لحي  لعسك2ي)1)رقم)262 

مكناس) (52222 مكناس)  لبساتين 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)129.

121I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

Sté » AMCELMA« SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 22  ملسيفة 2, »س« رقم 

)2 ، 12222، م2 كش  ملغ2ب

 Sté » AMCELMA« SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 

82) تجزئة حمزة عزي1  ل2ومية 

أسكجور ط2يق كماسة ملحاميد  - 

12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

222((9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 Sté( » (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.AMCELMA«(SARL(AU

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-)مقاول في)

أشغال  لبناء)و ألشغال  ملختلفة

-)تا 2.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)82) 

تجزئة حمزة عزي1  ل2ومية أسكجور)

 12222 (- ( ملحاميد) كماسة  ط2يق 

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حسن  3ت محمد):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

محمد) حسن  3ت   لسيد 

 (81 رقم) (2 تجزئة حمزة) عنو نه) ()

أسكجور)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

محمد) حسن  3ت   لسيد 

 (81 رقم) (2 تجزئة حمزة) عنو نه) ()

أسكجور)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

مارس) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)751)22.

125I

ficogedek(sarl(au

SET.DIV
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SET.DIV ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملحل 

 لكائن بشارع 2 توالل رقم 252 - 

52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55229

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

SET. (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DIV

:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعامة

وسيط

بيع مو د  لبناء.

:) ملحل) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 -  252 رقم) توالل  (2 بشارع)  لكائن 

52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: بوتف2قيع) نبيل   لسيد 

حصة بقيمة)522)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بوتف2قيع  نبيل   لسيد 
1)تجزئة  لح2ة حي س س محمد بن)
مكناس) (52222 مكناس) عبدهللا 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بوتف2قيع  نبيل   لسيد 
1)تجزئة  لح2ة حي س س محمد بن)
مكناس) (52222 مكناس) عبدهللا 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)128.
126I

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

NOORROON
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA(MAROC

NOORROON »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: قص2  3ت 
3حيا عثمان  لغ2س  الولوي كلميمة  

- 222)5  ل2شيد3ة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2(982

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)22)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
2:) لذي 3نص على) ( ق2 ر رقم رقم)

ما3لي:)بيع و تحويل  سهم  لش2كة)
3نص) ):) لذي  رقم) رقم  ق2 ر 
تغييف  ملسؤول  لقانوني) ما3لي:) على 

للش2كة)
2:) لذي 3نص على) ق2 ر رقم رقم)

ما3لي:) ضارة صندوق ب2يدي
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
2:) لذي 3نص) بند رقم عند رقم)
بيع وتحويل  ميع  سهم) على ما3لي:)
خاضيفي  لى  لسيد) 3ونس   لسيد 

نور لد3ن  غبالو  دري.
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):) لذي 3نص) بند رقم عند رقم)

تغييف  ملسؤول  لقانوني) ما3لي:) على 

من  لسيد 3ونس خاضيفي  لى  لسيد)

نور  لد3ن  غبالو  دري  و  لسيد)
زك2ياء)خاضيفي

:) لذي 3نص) (2 بند رقم عند رقم)

ب2يدي) صندوق  ما3لي:) ضارة  على 
رقم)585)وكالة بوتالمين  ل2شيد3ة)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)82.

127I

FLASH(ECONOMIE

Clinique les Oliviers
إعالن متعدد  لق2 ر ت

Clinique(les(Oliviers(SA

»شركة  لمساھمة«

 مقرھا  ال تمـاعي : 222 حي لكنانیت

(Legnanet (

سطات -  لمغرب

إعـــالن متعـدد  لقر ر ت
رقـم  لتقییـد في  لس ـل  لت ـاري 

5529 سطـات

م ـلس  إلد رة) بمقت�ضى   تماع 

 لمؤرخ في)27)د نبر)2)2))تم  تخـاذ)

 لقر ر ت  لتالیة):))

 ELSAN ش2كة) تعيين  ( (: أوال)

MAROC(SAS) لسجل  لتجاري رقم)

266(97

كمتصرف  دید) ( (  لد ر لبیضاء)

)Emile(DINET) لذي) ) لسید) ( عوض)

تم قبـول  ستقالته من م＆مة متصرف)

للش2كة

 ELSAN ( شـ2كة) تعییـن  (: ثانیا)

رقم)) SAS) لسجل  لتجاري 

798921)82باریس ررنسـا)،

) لسید))) ( عوض) كمتصرف  دید 

Bruno(BERTRAND

 لذي تم قبـول  ستقالته من م＆مة)

متصرف للش2كة

 Paoloتعییـن  لسید (: ثالثا)

عاما  د3د ) مد23   (SILVANO

للش2كة)).

بالمحكمة) تم  إلیـد ع  لقانـوني 
ینایر) (22 بتـاریخ) بسطـات   البتـد ئیة 

))2))تحت رقـم))2178
128I

FLASH(ECONOMIE

A N CHADI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

»A(N(CHADI« أ. ن. شادي 
ش2كة محدودة  ملسؤولية  د ت 

ش2يك وحيد
درهم 6.522.222.22  رأسمالها

 ملق2  إل تماعي ، 22  زنقة  لح2ية 
 لطابق 2 شقة 5 بالد ر  لبيضاء

تأسيس ش2كة محدودة  ملسؤولية
بمقت�ضى عقد ع2في سجل) (-
بالد ر  لبيضاء)بتاريخ)2)3نا23))2))،)
لش2كة) تح2ي2  لقانوني  ألسا�ضي  تم 
ش2يك) ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد مميز تها كاآلتي:
أ.)ن.) (»A(N(CHADI«(. (:  لتسمية)

شادي)
 لهدف  ال تماعي:)

هو) للش2كة   لهدف  ال تماعي 
بشكل مباش2 أو غيف مباش2 في  ميع)
 ألماكن في  ملغ2ب وفي  ميع  لبلد ن)
نيابة) أو  نفسها  عن  باألصالة  سو ء)

عن أط2 ف ثالثة:
تأ يف  ملكات1 وإد رة  ميع) (-

 لعقار ت)
على  ميع) -) الستحو ذ 

 ملباني و لعقار ت
بجميع) و لتسييف  -) إلد رة 

أشكالها وخاصة  إل3جار ت  ملجهزة.
-) قتناء) لتجهيز ت))

و ملعد ت لتجهيز  لعقار ت
3جوز) تحقيق  لهدف،) (-
أو) بيع  أو  أو  قتناء) إنشاء) للش2كة 
،)مع أو بدون) تبادل أو أخذ أو تأ يف)
وإد رة وتشغيل  ميع) (، وعد بالبيع)
و ميع  ألشياء) ملنقولة)  ملباني 

و ملاد3ة بشكل مباش2 أو غيف مباش2.
كل  ألنشطة) عامة  بصفة  و 
ألتجارية ألصناعية  لعقارية)  ملالية،)

غيف) أو  مباش2ة  و  ملنقولة  مل2تبطة 
مباش2ة بالغ2ض  ال تماعي.

 لش2يك  لوحيد:)
شادي) نبيل  عبد  لفتاح   لسيد 

BK(20246(رقم  لبطاقة  لوطنية
 ملق2  ال تماعي:

)زنقة  لح2ية) (22 ) لد ر  لبيضاء:) (
 لطابق)2)شقة)5 

6.522.222.22)درهم) (  ل2أسمال:)
بقيمة) حصة  (65.222 إلى) مقسمة 

100،00)درهم للحصة.)
من تاريخ) سنة  بتد ء) (99 (  ملدة:)

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
 لسنة  ال تماعية:))تبدأ من راتح)
3نا23 و تنتهي في)22)د نبف من كل سنة.

تسييف  لش2كة:))تم تعيين
) لسيد عبد  لفتاح نبيل شادي)

BK(20246(رقم  لبطاقة  لوطنية
غيف) ملدة  للش2كة  وحيد   مسيف  

محدودة.
تم  إل3د ع  لقانوني) (-(
بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 
عدد) تحت  ربف 23))2)) (7 بتاريخ)

   822586
تسجيل  لش2كة) تم  (-
 7 بتاريخ) في  لسجل  لتجاري 

ربف 23))2))تحت عدد.522.287
129I

 FIRST(MOROCCAN(TRADING(COMPANY(»

»FMTC

فورست مروكان ترايدنك 
كونباني » ف.م.ت.ك«

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

 FIRST(MOROCCAN(TRADING
»COMPANY » FMTC

22 مك2ر تجزئة لساسفة 2  لد ر 
 لبيضاء ، )2)2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
رورست م2وكان ت2 3دنك كونباني » 
ف.م.ت.ك« »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 22 مك2ر 
تجزئة لساسفة 2  لد ر  لبيضاء 
، )2)2)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب - 

)2)2)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
»مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(11((2
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)د نبف)2)2)
مالءمة  لنظام  ألسا�ضي) تق2ر 
مقتضيات  لقانون:) مع  للش2كة 

 لجاري بها  لعمل
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)827756.

1(2I

segex

YASELIAS CAR RENT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

YASELIAS(CAR(RENT ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل رقم 
222 تجزئة رياض  ليسمين ط2يق 
عين شقف - 22222 راس  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.68252
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) ((2(2 3وليوز) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()توريق  لتون�ضي)
أصل) من  حصة   تماعية  (522
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222
 (6 بتاريخ)  ب2 هيم  لو لي  لعلمي 

غشت)2)2).
توقيف) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من) (522  لتون�ضي)
أصل)2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()
6))غشت) أ3وب  لو لي  لعلمي بتاريخ)

.(2(2
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم))59.
1(2I

ste(cofiguer(sarl

GIE HALIB GUERCIF
تعيين أعضاء)مجلس  إلد رة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
GIE(HALIB(GUERCIF »ش2كة  

 ملساهمة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  والد 

صالح ط2يق مل2يجة م2كز  والد رحو  - 
25222  2سيف  ملغ2ب.

»تعيين أعضاء مجلس  إلد رة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2219
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))د نبف)2)2)
تق2ر تعيين أعضاء)مجلس  إلد رة)

خالل  لسنو ت  ملالية  لتالية:)
(2(2 -

 ألشخاص  لطبيعيون:)
 لسيد)ة() لفياللي  محمد)
بصفته) () ل2ئيس و لكائن عنو نه) ()
25222) 2سيف) حي  لنكد) ب:)

 ملغ2ب
لكحل  لجاللي)  لسيد)ة()
و لكائن) نائ1  ل2ئيس  بصفته) ()
 25222 ب:) 2سيف) عنو نه) ()

 2سيف  ملغ2ب
نور لد3ن)  لسيد)ة() لقنت�ضي 
و لكائن) بصفته) () ملتص2ف  الول 
 25222 ب:) 2سيف) عنو نه) ()

 2سيف  ملغ2ب
 لسيد)ة()لعوج  دريس بصفته) ()
 ملتص2ف  لثاني و لكائن عنو نه) ()ب:)

 2سيف)25222) 2سيف  ملغ2ب
رشيد بصفته) () رضاء)  لسيد)ة()
ب:) عنو نه) () و لكائن   لكات1 

 2سيف)25222) 2سيف  ملغ2ب
 لسيد)ة()لع2ج عبد  له بصفته) ()
ب:) ) لكات1 و لكائن عنو نه) () نائ1)

 2سيف)25222) 2سيف  ملغ2ب

 ألشخاص  ملعنويون:)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بج2سيف))بتاريخ)28)3نا23)

))2))تحت رقم)))2)/29)2.
1((I

FIDICOM

VIZIR PERFUMES
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES(MAROC
VIZIR(PERFUMES ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 لجنان 2 رقم 8)2 في  ندلس عين 
 لشقف  - 22222 راس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72289
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 VIZIR(: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.PERFUMES
بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
(- بالجملة) مستحض2 ت  لتجميل 

 لتصد23 و الستيف د.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
في  ندلس عين) (2(8 رقم) (2  لجنان)

 لشقف))-)22222)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: (  لسيد سهيل  3ت حمو)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد نور  لد3ن  بيلو)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد سهيل  3ت حمو عنو نه) ()

8)2)في  ندلس) 2)رقم) تجزئة  لجنان)

عين  لشقف))22222)راس  ملغ2ب.

 لسيد نور  لد3ن  بيلو عنو نه) ()

8)2)في  ندلس) 2)رقم) تجزئة  لجنان)

عين  لشقف))22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد سهيل  3ت حمو عنو نه) ()

8)2)في  ندلس) 2)رقم) تجزئة  لجنان)

عين  لشقف))22222)راس  ملغ2ب

 لسيد نور  لد3ن  بيلو عنو نه) ()

في  ندلس) (2(8 رقم) (2  زئة  لجنان)

عين  لشقف))22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)626.

1(2I

FINGEST CONSEIL SARL

LUNA SHOP

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FINGEST CONSEIL SARL

 لحي  لصناعي تجزئة  ملساررقم 

2269 مكت1 2 م2 كش ، 12222، 

م2 كش  ملغ2ب

LUNA(SHOP ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق  لد ر 

 لبيضاء كد3ة لعبيد عمارة ليز  محل 

رقم 22 م2 كش -. م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((225

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 LUNA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.SHOP

*محل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملو د  لغذ ئية  لعامة

*بيع  ملو د  لتنظيف بالتقسيط

* ستيف د و بيع بنصف  لجملة

ط2يق) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

عمارة) لعبيد  كد3ة   لد ر  لبيضاء)

-.)م2 كش) 22)م2 كش) ليز  محل رقم)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: أطل�ضي) زك2ياء)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () أطل�ضي  زك2ياء)  لسيد 

ق2طبة) شارع  (22 رقم) أطل�ضي  ريال 

م2 كش) م2 كش.)  لنخيل  لشمالي 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () أطل�ضي  زك2ياء)  لسيد 

ق2طبة) شارع  (22 رقم) أطل�ضي  ريال 

م2 كش) م2 كش.)  لنخيل  لشمالي 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)277)22.

1(1I
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cabinet(fiduda

ZR CONSULTING
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

cabinet(fiduda
 rue(general(kettani 2eme(etg
 appt 7 berrechid ، 26100،

berrechid(maroc
ZR(CONSULTING ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 SOUMAYA(IMM82 4EME
 ETAGEN°16 QUARTIER

 PALMIER  CASABLANCA 20200
CASABLANCA(MAROC

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522922

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ZR (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CONSULTING
 TRAVAUX(:(غ2ض  لش2كة بإ3جاز
 PUBLICS( ET( LA( PROMOTION

.IMMOBILIERE
 RUE (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 SOUMAYA( IMM82( 4EME
 ETAGEN°16( QUARTIER
 PALMIER((CASABLANCA(20200

.CASABLANCA(MAROC
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد زشيد  دعلي)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد زك2يا بهنيس):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد رشيد  دعلي))عنو نه) ()89 

 (6222 ( تجزئة سيدي عم2و ب2شيد)

ب2شيد)) ملغ2ب.

عنو نه) () بهنيس  زك2يا   لسيد 

ملحقة  لفيالت)  لقط1  لحض2ي 
22)2)) لد ر  لبيضاء))   26 رقم)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد رشيد  دعلي))عنو نه) ()89 

 (6222 ( تجزئة سيدي عم2و ب2شيد)

ب2شيد  ملغ2ب)

عنو نه) () بهنيس  زك2يا   لسيد 

ملحقة  لفيالت)  لقط1  لحض2ي 
رقم)26  22)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)62)1.

1(5I

COFISCOM

 LE TRIO MOTOS
ELECTRIQUES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 LE(TRIO(MOTOS(ELECTRIQUES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 

71 شارع بيف أنزر ن حي  لحسني - 

62222 ب2كان  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8(92

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 LE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TRIO(MOTOS(ELECTRIQUES

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)ش2 ء)وبيع)

وتوزيع وتسويق  ملح2كات  لكه2بائية)

أنو ع) لجميع  و لتسويق  ؛) لتوزيع 

 لدر  ات)؛)بيع وتسويق قطع  لغيار)

أنو ع  لدر  ات) لجميع  و مللحقات 

 لنارية.
 71 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع بيف أنزر ن حي  لحسني)-)62222 

ب2كان  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 2(2.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: قسامي  لحسين)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 122 ( (: محمد) قسامي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 122 ( (: 3وسف) قسامي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد قسامي  لحسين عنو نه) ()
زنقة بني عتيق رقم)66 62222)ب2كان)

 ملغ2ب.

عنو نه) () محمد  قسامي   لسيد 
حي  ملسيفة)) (66 بني عتيق رقم) زنقة 

62222)ب2كان  ملغ2ب.

 لسيد قسامي 3وسف))عنو نه) ()
66)زنقة بني عتيق حي  ملسيفة))62222 

ب2كان  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد قسامي  لحسين عنو نه) ()
زنقة بني عتيق رقم)66 62222)ب2كان)

 ملغ2ب

عنو نه) () محمد  قسامي   لسيد 
حي  ملسيفة) (66 بني عتيق رقم) زنقة 

62222)ب2كان  ملغ2ب

 لسيد قسامي 3وسف عنو نه) ()
66)زنقة بني عتيق حي  ملسيفة)62222 

ب2كان  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم))2).
1(6I

Afifa(BELHANA

INTAX ADVISORY
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

Afifa(BELHANA
شارع 22 3نا٬23 عمارة ٲدر ر٬1 
 لطابق  ٲلول٬ مكت1 رقم 2 حي 
 لد خلة، 82262، ٲكاد٬23  ملغ2ب
INTAX(ADVISORY ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
٬707 رقم ٬1547 حي  لقدس - 

2)722  لعيون٬  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(6692

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)28)3ونيو)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
»تجزئة)٬707)رقم)٬1547)حي  لقدس)
- 2)722) لعيون٬) ملغ2ب«)إلى)»شارع)
رقم)٬286)حي  لوحدة) ( (  بل طارق٬)

)2  - 72222) لعيون٬)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
27)شتنبف)  البتد ئية بالعيون))بتاريخ)

2)2))تحت رقم)2)2)/281).
1(7I

CABINET(CHAOUI

CASH & RETAIL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET(CHAOUI
 Avenue(des(FAR(Résidence ,22
 RIF, 2ème(Étage(Appartement

 203 10, Avenue(des(FAR
 Résidence(RIF, 2ème(Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca(Maroc
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cash & retail ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 9 مكان 

 ليسيف-  قامة  ملنصورية طابق 

8 شقة 26  لفضاء أ / 2 - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2812

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

محمد  لع2 قي) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.622

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (22.222

د نبف) (22 بتاريخ) عبد لحق  لع2 قي 

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822687.

1(8I

Ste(Rawya(Multi(Service

STE AIT TAKASSITE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

Ste(Rawya(Multi(Service

 Avenue(Prince(Moulay(Abdellah

 Imm 27 1er(Etage(Bureau(Nr 1

 Laayoune ، 70000، laayoune

maroc

STE(AIT(TAKASSITE  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

زمور حي  لوحدة شارع موالي علي 
 لش2يف رقم )  - 72222  لعيون 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12262

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AIT(TAKASSITE
:) شغال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء) الستيف د و  لتصد23.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)زنقة زمور)
حي  لوحدة شارع موالي علي  لش2يف)

رقم))  - 72222) لعيون  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: محمد  لزمام)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () زمام  محمد   لسيد 
 (7 حي  لتعاون زنقة  م  لق2ى رقم)

72222) لعيون  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () محمد  لزمام   لسيد 
  (7 حي  لتعاون زنقة  م  لق2ى رقم)

72222) لعيون  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
22)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم))22.
1(9I

 إلتمانية  ملغ2بية لتصحيح  لحسابات و لتص2يحات)

 لض2يبية

NMC-INDUSTRIE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 إلتمانية  ملغ2بية لتصحيح 
 لحسابات و لتص2يحات  لض2يبية

222 شارع محمد  لخامس 
BP2447، 30000، راس  ملغ2ب

NMC-INDUSTRIE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي   رقم 
22زنقة 2  سدي بوطه2  مل2 ة    

راس       رقم 22زنقة 2  سدي 

بوطه2  مل2 ة    راس  22222  راس   

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

722(7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

NMC-(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.INDUSTRIE

بيع) ( ( (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملعد ت و قطاع  لغيار)) لصناعية)

)) لهندسة)) ملكانيكية

 الستف د و لثصد23.
رقم) ( ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
22زنقة)2))سدي بوطه2  مل2 ة))))راس)))))))
سدي بوطه2  مل2 ة)))) ( (2 22زنقة) رقم)

راس))22222))راس))) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( (  لسيد سامي  لغ2ميلي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: ( ( ) لعلمي محمد) (  لسيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد سامي  لغ2ميلي عنو نه) ())

راس)))22222)راس  ملغ2ب.

) لعلمي محمد عنو نه) ()) (  لسيد)

راس))22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد سامي  لغ2ميلي عنو نه) ())
راس))22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم))52.
122I

SABAH(INFO(YOUSSOUFIA

BARKIBAT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

SABAH(INFO(YOUSSOUFIA
 ل2قم 2  لعمارة 92  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصاد3ة ، 

16222،  ليوسفية  ملغ2ب
BARKIBAT ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  المل 

زنقة 26 رقم 26 - 16222  ليوسفية 
 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2122
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
))2))تق2ر حل) 22)ربف 23)  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (BARKIBAT  لش2يك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
 26 مق2ها  إل تماعي حي  المل زنقة)
16222) ليوسفية  ملغ2ب)  -  26 رقم)

نتيجة ل):)توقف أمشطة  لش2كة.
و حدد مق2  لتصفية ب حي  المل)
زنقة)26)رقم)26 - 16222) ليوسفية)

 ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()حفيظ))ب2كي و عنو نه) ()
 16222  26 رقم) (26 حي  المل زنقة)
)ة() كمصفي)  ليوسفية  ليوسفية 

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)حي  المل)

زنقة)26)رقم)26) ليوسفية.
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( باليوسفية)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)16.
122I

SABAH(INFO(YOUSSOUFIA

 FATTENING CALVES EL
IDRISSI

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

SABAH(INFO(YOUSSOUFIA
 ل2قم 2  لعمارة 92  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصاد3ة ، 

16222،  ليوسفية  ملغ2ب
 FATTENING(CALVES(EL(IDRISSI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : حي 

 لقدس رقم 82 مك2ر  - 16222  
 ليوسفية   ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(822
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((6  ملؤرخ في)
 FATTENING(CALVES( EL( IDRISSI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   لش2يك  لوحيد 
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
82)مك2ر))  إل تماعي حي  لقدس رقم)
)نتيجة) ) ملغ2ب) ) ليوسفية) (16222 -
لحي  لقدس رقم)82)مك2ر ليوسفية.

و عين:
و) ) الدري�ضي  هللا) عبد   لسيد)ة()
مك2ر) (82 حي  لقدس رقم) عنو نه) ()
كمصفي) 16222) ليوسفية  ملغ2ب 

)ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)6))3نا23)))2))وفي حي  لقدس)
16222) ليوسفية) (- ( مك2ر) (82 رقم)

 ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( باليوسفية)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)12.
12(I

RAIS(ET(ASSOCIES(ADVISORS

 BONIAN DE
CONSTRUCTION

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

RAIS(ET(ASSOCIES(ADVISORS
 RUE(MACHRAA(BEL(KSSIRI

 ATLAS(FES ، 30000، FES
MAROC

 BONIAN(DE(CONSTRUCTION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 1 تجزئة 
شامة  مل2 ة و د راس - 22222 

راس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72229
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BONIAN(DE(CONSTRUCTION
:) إلنعاش) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعقاري.
تجزئة) (1 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شامة  مل2 ة و د راس)-)22222)راس)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 212 ( (: ( محمد)  لسيد  لينبوعي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  لينبوعي عبد  ملجيد):))222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 222 ( (: ( زك2ياء)  لسيد  لينبوعي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لينبوعي محمد))عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب.

عبد  ملجيد)  لسيد  لينبوعي 

عنو نه) ()راس)22222)راس  ملغ2ب.

 لسيد  لينبوعي زك2ياء))عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لينبوعي محمد عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)551.

122I

RAIS(ET(ASSOCIES(ADVISORS

 MOROCCAN
 CRAFTS SUPPLIERS &

MANUFACTURERS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

RAIS(ET(ASSOCIES(ADVISORS

 RUE(MACHRAA(BEL(KSSIRI

 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

 MOROCCAN

 CRAFTS(SUPPLIERS &

MANUFACTURERS ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 7 

شارع مش2ع بلقصيفي  الطلس  - 

22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72262

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) ((5

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لش2كة 
بمختص2) عند  إلقتضاء)
 MOROCCAN (: تسميتها)
 CRAFTS SUPPLIERS &

.MANUFACTURERS
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع  ميع)
على) و لسلع  لتقليد3ة   ملنتجات 

 إلنتفنت.
 7 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- ( بلقصيفي  الطلس) مش2ع  شارع 

22222)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيدة  لفضول ها 2)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة  لفضول ها 2 عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة  لفضول ها 2 عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
نونبف) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)1961.
121I

ABROUJ(TRANS

ABROUJ TRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ABROUJ(TRANS
 PLACE CASTELLAR OFFICE
 FARABI(ETG 2 BUREAU 33
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
ABROUJ(TRANS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 
كاستيالر مكت1  لفار بي  لطابق ) 
رقم 22 طنجة 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1259

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ABROUJ(TRANS

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبضائع على  لصعيد  لوطني و لدولي

 ستيف د و تصد23

تجارة.

ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ( مكت1  لفار بي  لطابق) كاستيالر 

رقم)22)طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

محمد) �ضي  عزيز  والد   لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

محمد) �ضي  عزيز  والد   لسيد 

 (19 تجزئة سليمة قطعة) عنو نه) ()

طابق)2  92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

محمد) �ضي  عزيز  والد   لسيد 

 (19 تجزئة سليمة قطعة) عنو نه) ()

طابق)2  92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52172).
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) ألستاذ محمد  لصح2 وي  لدكالي موثق

 SOCIÉTÉ VERGERS ٌٍُ

EXOTIQUES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للش2كة

 ألستاذ محمد  لصح2 وي  لدكالي 

موثق

259، شارع يعقوب  ملنصور )ز وية 

شارع غاندي(  لطابق  ل2 بع ، 

2282)،  لد ر لبيضاء  ملغ2ب

société(vergers(exotiquesٌٍُ »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 

 لد ر لبيضاء ز وية شارع  لو زيس 

وزنقة ر2 نس ريل،  لطابق  الول 

شقة 2 - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.

»تعيين ممثل قانوني  للش2كة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 

تعيين) تق2ر  لتعيين مسيف)3ن() دد 

 ملمثل)3ن() لقانوني)3ن(:)

-)لحلو علي

-)لحلو مجد

-)هشام سباطة

 société(vergers(exotiques     -

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

ب:))))) مق2ها  إل تماعي   لكائن 

شارع  لو زيس) ز وية   لد ر لبيضاء)

ريل،) لطابق  الول) ر2 نس  وزنقة 

) لد ر لبيضاء)))) ( ( ((2(22     2 شقة)

 ملغ2ب

عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)527725

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)21)822.
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MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

CAMYSAF
عقد تسييف ح2 ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون(

عقد تسييف ح2 ألصل تجاري

 CAMYSAF

قي) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

 CAMYSAF(أعطى ((2(2 3وليوز) (28

 7(585 بالسجل  لتجاري)  ملسجل 

حق) بم2 كش  باملحكمة  لتجارية 

 لتسييف  لح2 لألصل  لتجاري  لكائن)

 28 رقم) شارع  لحسن  لتاني  ب 

لفائدة) م2 كش  ملغ2ب  (12222  -

تبتدئ) سنة  (7 ملدة) (AVANOAM

 28 و تنتهي في) ((2(2 3وليوز) (28 من)
شه2ي) مبلغ  مقابل  ((2(8 3وليوز)

قيمته)222.222)درهم.
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ش2كة محاسبة صا3م

 BOUCHIHA SERVICE

EXPRESS SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ش2كة محاسبة صا3م

شارع  لدرروفي عمارة  لسعادة 

 لطابق  لثالث رقم 6 ، 62222، 

و دة مغ2ب

 BOUCHIHA(SERVICE(EXPRESS

SARL AU ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 ملهد وي بنسعيد تجزئة  لسعيدي 
رقم )  - 62222 و دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28687

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 BOUCHIHA( SERVICE( EXPRESS

.SARL AU
-وكيل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

تحويل  ألمو ل
-خدمة أد ء) لفو تيف

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
تجزئة  لسعيدي) بنسعيد   ملهد وي 

رقم))  - 62222)و دة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد توريق بوشيحة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد توريق بوشيحة عنو نه) ()
شارع سيدي  معارة تجزئة مستقبل)
 26 رقم) (( زنقة  لتو صل) و دة 

62222)و دة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد توريق بوشيحة عنو نه) ()
شارع سيدي  معارة تجزئة مستقبل)
 62222 ( ))رقم) و دة زنقة  لتو صل)

و دة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((5 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)75).
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FIDU(WARDA(SARL-AU

GAFAI PALASSO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDU(WARDA(SARL-AU
 قامة بني عميف رقم 55 شقة رقم 7 
شارع  لحسن  لثاني ، 2222)، بني 

مالل بني مالل
GAFAI PALASSO ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي  والد 

حمادي بز زة والد يعيش  - 2222) 

بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((89

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 GAFAI(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.PALASSO

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

.Promotion((Immobilière

:) والد) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 (2222 (- ( حمادي بز زة والد يعيش)

بني مالل  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: كفاي) حمادي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: كفاي) حمادي   لسيد 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () كفاي  حمادي   لسيد 

يعيش)) والد  بز زة  حمادي   والد 

2222))بني مالل  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () كفاي  حمادي   لسيد 

يعيش)) والد  بز زة  حمادي   والد 

2222))بني مالل  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)25)3نا23)

))2))تحت رقم)5.
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SAMA(FONCIER

SAMA FONCIER
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

SAMA(FONCIER

8)  زنقة 5 تجزئة الكولين 2 

كاليفورنيا ، 2222)،  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب

SAMA(FONCIER ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 8) زنقة 5 

تجزئة الكولين 2 كاليفورنيا - 222) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2572(5

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((228 غشت) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

من) أي  درهم«) (1.922.222«

 5.222.222« إلى) درهم«) (222.222«

تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)228))تحت رقم)8)6759.
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CAF(MAROC

AZAN PUB
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CAF(MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER(MAROC

AZAN(PUB ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة و د 

زيز  ل2قم 2)  قامة كاسطيا  لطابق 

 لثاني رقم 22 - 92222 طنجة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(72

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 AZAN(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.PUB

:) إلشهار و) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 التصال.

زنقة و د) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

2)) قامة كاسطيا  لطابق) زيز  ل2قم)

طنجة) (92222  -  22 رقم)  لثاني 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد أنو ر أزملاط):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

حي)  لسيد أنو ر أزملاط عنو نه) ()

سيدي بوحا ة زنقة)56)رقم)27)بني)

مكادة)92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حي)  لسيد أنو ر أزملاط عنو نه) ()

سيدي بوحا ة زنقة)56)رقم)27)بني)

مكادة)92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52688).
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FOUZMEDIA

MI FLEUR

ش2كة  لتضامن

حل ش2كة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MI(FLEUR ش2كة  لتضامن)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي بلوك ف 

17)  لحوزية - 21222  لقنيط2ة 

 ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(9565

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 25)د نبف)  ملؤرخ في)

مبلغ) ( (MI( FLEUR ش2كة  لتضامن)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

 (17 ف) بلوك  مق2ها  إل تماعي 

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب) (-  لحوزية)

نتيجة ل):)حل  لش2كة.

و حدد مق2  لتصفية ب بلوك ف)

21222) لقنيط2ة) (- 17)) لحوزية)

 ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لسا3ح  حمدي)  لسيد)ة()

17)) لحوزية) ف) بلوك  عنو نه) ()

كمصفي) 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب 

)ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5))92.

11(I
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CABINET(RSF(SARL

HARMOSERVICES
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

CABINET(RSF(SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

HARMOSERVICES ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز 

تيغنمين ط2يق  3زمورن  لحسيمة - 

222)2  لحسيمة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2622

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HARMOSERVICES

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع),)ش2 ء,)

صنع و توزيع)) ملو د  لغذ ئية.

م2كز) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- تيغنمين ط2يق  3زمورن  لحسيمة)

222)2) لحسيمة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (52 ( (: (  لسيد مجيد  له2مو�ضي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 (52 ( (: ( رؤ د  له2مو�ضي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 (52 ( (:  لسيد حسن  له2مو�ضي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 (52 ( (:  لسيد  حمد  له2مو�ضي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد مجيد  له2مو�ضي))عنو نه) ()

18)ل تجزئة  لغز لي شقة)2)شارع  بن)

 لخطي1 راس)22222)راس  ملغ2ب.

 لسيد رؤ د  له2مو�ضي))عنو نه) ()

18)ل تجزئة  لغز لي شقة)2)شارع  بن)

 لخطي1 راس)22222)راس  ملغ2ب.

 لسيد حسن  له2مو�ضي عنو نه) ()

18)ل تجزئة  لغز لي شقة)2)شارع  بن)

 لخطي1 راس)22222)راس  ملغ2ب.

 لسيد  حمد  له2مو�ضي عنو نه) ()

شارع خالد  بن  لوليد حي  ملنزه) (26

 لحسيمة)222)2) لحسيمة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد مجيد  له2مو�ضي))عنو نه) ()

18)ل تجزئة  لغز لي شقة)2)شارع  بن)

 لخطي1 راس)22222)راس  ملغ2ب

 لسيد رؤ د  له2مو�ضي))عنو نه) ()

18)ل تجزئة  لغز لي شقة)2)شارع  بن)

 لخطي1 راس)22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة))بتاريخ)8))3نا23)

))2))تحت رقم)-.
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 STE(AL(WALID(PRODUCTION(ET(DIFFUSION

ARTISTIQUE

 STE AL WALID

 PRODUCTION ET

DIFFUSION ARTISTIQUE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 STE(AL(WALID(PRODUCTION

ET(DIFFUSION(ARTISTIQUE

 BD(ZERCTOUNI(ETG 7 - APT 12

37، 20370، casablanca(MAROC

 STE(AL(WALID(PRODUCTION

 ET(DIFFUSION(ARTISTIQUE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 12 شارع 

 لزرقطوني -  لطابق 7 - شقة 27 - 

2272)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5(5(79

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((5

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 AL( WALID( PRODUCTION( ET

.DIFFUSION(ARTISTIQUE

إنتاج) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتوزيع رني.

12)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

 -  27 شقة) (- (7 -) لطابق)  لزرقطوني)

2272)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 2(  لسيد وليد  لبف3ني عنو نه) ()

شارع إشبيلية)-) لطابق)2)-)شقة)22 

2272)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 2(  لسيد وليد  لبف3ني عنو نه) ()

شارع إشبيلية)-) لطابق)2)-)شقة)22 

2272)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

111I

etudetazi

OPERATION DESIGN
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

etudetazi

 Rue(Abbas(Lamsaadi, Aprt 7

 7, 1er(Etage, 7 Rue(Abbas

 Lamsaadi, Aprt 7, 1er(Etage,،

30000، Fès(Maroc

OPERATION(DESIGN ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 272 

مك2ر إقامة ش2يف إدري�ضي، آ3ت 

سقاطو - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(9927

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((228 ماي) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OPERATION(DESIGN

تزيين) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

بيع) وتجهيز  لفضاء ت  لد خلية،)

 آلثات.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)272 

آ3ت) إدري�ضي،) ش2يف  إقامة  مك2ر 

سقاطو)-)22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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عنو نه) ()  لسيد  لتازي  الل 
زنقة) (،28 عمارة عم2  لخيام  لشقة)

اللة أمينة)22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()  لسيد  لتازي  الل 
زنقة) (،28 عمارة عم2  لخيام  لشقة)

اللة أمينة)22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3ونيو) ((6 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

228))تحت رقم)2222.

115I

STE(REVCOMPTA

ZENIKA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

STE(REVCOMPTA

عمارة رقم 28  لطابق  الول  لشقة 

21 شارع  ك2   ملد3نة  لجد3دة 

مكناس ، 52222، مكناس  ملغ2ب

ZENIKA ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 ل2ياض بالد حميش رقم 22 ويسالن 

مكناس - 52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ZENIKA

 AGENCE(:(غ2ض  لش2كة بإ3جاز

IMMOBILIÈRE

 P R O G R A M M E U R ,

 ANALYSTE,( CONCEPTEUR( EN

INFORMATIQUE

.NÉGOCE
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 ل2ياض بالد حميش رقم)22)ويسالن)

مكناس)-)52222)مكناس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (52 ( (:  لسيد رشيد زريق)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.
حصة) (19 ( (:  لسيد هشام زريق)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
حي)  لسيد رشيد زريق عنو نه) ()
 ل2ياض بالد حميش رقم)22)ويسالن)

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب.
 لسيد هشام زريق عنو نه) ()رقم)
29)عمارة  لجو)))شارع  لجيش  مللكي)
م ج مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

حي)  لسيد رشيد زريق عنو نه) ()
 ل2ياض بالد حميش رقم)22)ويسالن)

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((6 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)227.

116I

MJ(MANAGEMENT

بن حمزة رنت كار
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MJ(MANAGEMENT
 3RUE(IBN(TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER(MAROC
بن حمزة رنت كار ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 1 زنقة 

سعد بن عام2 ل مبفوك تجزئة )9 
 لطابق 2 طنجة  - 92222 طنجة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
227(99

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( ماي) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
بن) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

حمزة رنت كار.
ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت بدون سائق.
زنقة) (1 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 9( سعد بن عام2 ل مبفوك تجزئة)
طنجة) (92222 (- ( طنجة) (2  لطابق)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد نز ر  لوهابي)):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
522)حصة) ( (:  لسيد بوزيد رشيد)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد محمد نز ر  لوهابي)):)محمد)
 222 522)حصة))بقيمة) نز ر  لوهابي)

درهم.
 لسيد بوزيد رشيد):)بوزيد رشيد)

522)حصة))بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
نز ر  لوهابي) محمد   لسيد 
 1 رقم) (9 حي مبفوك زنقة) عنو نه) ()

طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.
 لسيد بوزيد رشيد عنو نه) ()حي)
بنكيف ن زنقة  ل2ئي�ضي رقم)72)طنجة)

92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عائشة) بوزيد   لسيد  لسيدة 
عنو نه) ()حي بن كيف ن شارع  ل2ئي�ضي)
رقم)72)طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3ونيو) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)-.

117I

SAMA(FONCIER

SAMA FONCIER
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

SAMA(FONCIER

8)  زنقة 5 تجزئة الكولين 2 

كاليفورنيا ، 2222)،  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب

SAMA(FONCIER ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 8) ،زنقة 

5 تجزئة الكولين 2 كاليفورنيا عين 

 لشق - 222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2572(5

بمقت�ضى  لجمع  لعام)

غشت) (2( في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لش2كة) ررع  تم  ((2(2

درهم«) (5.222.222« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (5.222.222« من) أي 

((: ط2يق) عن  درهم«) (22.222.222«

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)711955.

118I

FIDUCIAIRE(CAFMA

STE AUTO-ECOLE JAMAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(CAFMA

 RUE(TRIPOLI ، 62000، (6

NADOR(MAROC

 STE(AUTO-ECOLE(JAMAL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع  بن 
رشد رقم 88  لطابق  لثاني  لشقة 
رقم 21  - 222)6  لناظور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2597

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AUTO-ECOLE(JAMAL

مدرسة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

لتعليم  لسياقة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع  بن)
88) لطابق  لثاني  لشقة) رشد رقم)

رقم)21  - 222)6) لناظور  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  مل2س  مال)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  مل2س  مال 
زنقة  بن رشد رقم)88) لطابق  لثاني)

 لشقة)21  222)6) لناظور  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()  لسيد  مل2س  مال 
زنقة  بن رشد رقم)88) لطابق  لثاني)

 لشقة)21  222)6) لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)5))3نا23)

))2))تحت رقم)252.

119I

FIDUCIAIRE(SERVICE(SOLUTION

توسكاني أنتيرناسيونال
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 FIDUCIAIRE(SERVICE

SOLUTION

 BD(ZOUBEIR(BNOU(AL 11

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

توسكاني أنتيفناسيونال »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 8)7، 

ط2يق موالي تهامي،  لوراق تجزئة 

)6  لولفة  لد ر لبيضاء - 2))2) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.99657

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تحيين  لقانون  السا�ضي للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  6:) لذي  رقم) بند 
بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع  ( ما3لي:)

من) أي  درهم«) (2.222.222 (« قدره)

»2.222.222)درهم«)إلى)»6.222.222 

درهم«

بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:

رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

كالتالي:) مقسم  درهم،) (6.222.222

 (1222 (: لحسين) خيف لد3ن   لسيد 

للحصة.) درهم  (222 بقيمة) حصة 

 25222 (: خيف لد3ن  حمد)  لسيد 

للحصة.) درهم  (222 بقيمة) حصة 

 25222 (: عبدهللا) خيف لد3ن   لسيد 

للحصة.) درهم  (222 بقيمة) حصة 

حصة) (6222 (: رقية) ب2كات   لسيد 

بقيمة)222)درهم للحصة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822921.

152I

AEX(ET(COM(MAROC(AUDIT(ET(EXPERTISE

بابي دوليتا
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 AEX(ET(COM(MAROC(AUDIT
ET EXPERTISE

ز وية  شارع محمد  لخامس و شارع 
 بن كثيف إقامة دوس مارس رقم 11 ، 

92222، طنجة  ملغ2ب
بابي دوليتا »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 5,شارع 

 صيلة  - 92222 طنجة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.879(7

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في))2)نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
ررع رأسمال  لش2كة بمبلغ) ( ( ما3لي:)
من) أي  درهم«) (192.222« قدره)
 522.222« إلى) »22.222درهم«)
 1922 إصد ر) ط2يق  عن  درهم«)
بقيمة) حصة   تماعية  د3دة 
للحصة) درهم  (222 قدرها) إسمية 
 281.729,54 بمبلغ) إصد ر  عالوة  و 

درهم)
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:))
خفض رأسمال  لش2كة بمبلغ قدره)
»122.222)درهم«)أي من)»522.222 
عن) درهم«) (222.222« إلى) درهم«)
تخفيض  لقيمة  إلسمية) ط2يق 
لألسهم من)222)درهم للحصة إلى)2) 

درهم للحصة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
عالوة) ( من) خصم  لخسائ2  مل2حلة 

 إلصد ر بمبلغ))281729,54)درهم))
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:))

رأسمال  لش2كة):)222.222)درهم
بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:))
درهم) (222.222 (: رأسمال  لش2كة)
حصة   تماعية) (5222 من) مكون 
  1752 (، للحصة) درهم  ((2 بقيمة)
ريلي1) أالن  ألكساندر  للسيد  تعود 

ما3يل) للسيدة  حصة  ((52 ويكام،)
كيو

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)19128).
152I

FIDUCOMFISC(ELJARMOUNY

HANDASSA ISKANE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

FIDUCOMFISC(ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
HANDASSA(ISKANE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لقدس 

زنقة 6 رقم 15  لطابق  لسفلي 
سيدي  لبفنو�ضي  لد ر  لبيضاء - 

2622)   لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5(89(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(( 3نا23) ((5 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (2.(29.222«
 2.229.222« إلى) درهم«) (222.222«
تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)8)8227.
15(I

Soft(finances(sarl

 TRANSPORT EL
KHODAIMA

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

Soft(finances(sarl
شارع بئف أنزر ن عمارة زين1 رقم 1 ، 

26222، سيدي قاسم  لغ2ب
 TRANSPORT(EL(KHODAIMA

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي : تجزئة 

 لخد3مة شارع محمد  لخامس - 

2)262  2ف  مللحة  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(5295

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 6))د نبف)  ملؤرخ في)

 TRANSPORT( EL( KHODAIMA

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

تجزئة  لخد3مة) مق2ها  إل تماعي 

شارع محمد  لخامس)-)2)262) 2ف)

 مللحة  ملغ2ب نتيجة ل-) زمة  لنشاط

-) ملنارسة.

و عين:

و) بلغيتي  (  لسيد)ة() دريس)

محمد  لخامس)) شارع  ( عنو نه) ()

2)262) 2ف  مللحة  ملغ2ب كمصفي)

)ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

تجزئة) وفي  ((2(2 د نبف) ((6 بتاريخ)

(- محمد  لخامس) شارع   لخد3مة 

2)262) 2ف  مللحة  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

3نا23)))2))تحت رقم)))2)/21.

152I

ECOGEF

SLIMANE HR BUILD
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ECOGEF

 ROUTE(SIDI(BOUZID(NAJMAT

 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA(ROUTE(SIDI(BOUZID

 NAJMAT(AL(JANOB(I(BLOC(D

 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA(MAROC

SLIMANE(HR(BUILD ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل1  لطابق 
2 رقم 8  ملعاريف  لد ر  لبيضاء - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5(9((9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SLIMANE(HR(BUILD
منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري)/) شغال مختلفة)/) لتجارة.
زنقة) (22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 حمد  ملجاطي  قامة لز ل1  لطابق)
(- 8) ملعاريف  لد ر  لبيضاء) رقم) (2

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد سليمان  ح2يبة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد سليمان  ح2يبة عنو نه) ()
 (1222 وه2 ن  لجد3دة) زنقة  (52

 لجد3دة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد سليمان  ح2يبة عنو نه) ()
 (1222 وه2 ن  لجد3دة) زنقة  (52

 لجد3دة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)152).

151I

ESTUDIO(FUENTES((SARL(AU

إستوديو فونطس
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ESTUDIO(FUENTES  SARL(AU
 Adresse(postale(ANGLE(RUE

 ALI(MARRAKCHI(ET(ABDELLAH
 HABTI(RESIDENCE(ANNOUR

 2 N19- TANGER ، 90000،
TANGER(MAROC

إستود3و رونطس ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 29 شارع 
شيخ بن عجيبة )طويلة( قصبة 
طنجة - 92222 طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(2695

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

إستود3و رونطس.
رو ق) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ومع2ض رني.
29)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
قصبة) )طويلة() عجيبة) بن  شيخ 

طنجة)-)92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
كوسطارو) ألفونسو   لسيد 
2.222)حصة بقيمة) ( (: رونطس لوبز)

222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

كوسطارو) ألفونسو   لسيد 
شارع كابو) ( رونطس لوبز عنو نه) ()
 .22252 (، (38ٖ ب2يم2و أنطونيو مطيو)

22272)كد3ز)) سبانيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
كوسطارو) ألفونسو   لسيد 
شارع كابو) ( رونطس لوبز عنو نه) ()
 .22252 (، (38ٖ ب2يم2و أنطونيو مطيو)

22272)كد3ز)) سبانيا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((2 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52217).
155I

ACCURCONSULTING

STE A.GUSTI SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME(ETAGE

 COMPLEXE(FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA  ملغ2ب
STE A.GUSTI SARL AU ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل رقم 
26 مك2ر شارع مفاسيس خ2يبكة - 

5222) خ2يبكة مغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7185

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.A.GUSTI SARL AU
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ممون) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لحفالت،)و بات س2يعة وخفيفة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)محل رقم)
(- مك2ر شارع مفاسيس خ2يبكة) (26

5222))خ2يبكة مغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد لصمد رريق):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد عبد لصمد رريق عنو نه) ()
222)تجزئة  النبعاث خ2يبكة)5222) 

خ2يبكة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد عبد لصمد رريق عنو نه) ()
222)تجزئة  النبعاث خ2يبكة)5222) 

خ2يبكة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخ2يبكة))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)59.
156I

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

STE K TRAV
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA(MAROC

STE(K(TRAV   ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 
 ل2حبة  لزريقات  وروس - 222)5 

 ل2شيد3ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25627
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE(K(:  إلقتضاء)بمختص2 تسميتها)

. TRAV
:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملختلفة و  ملتا 2ة.
قص2) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 5(222 (-  ل2حبة  لزريقات  وروس)

 ل2شيد3ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ( ح2ية)  لسيدة  ورلة 
 ل2شيد3ة)222)5) ل2 شيد3ة  ملغ2ب.
 لسيد صمغون محمد))عنو نه) ()
 ل2شيد3ة)222)5) ل2 شيد3ة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ( ح2ية)  لسيدة  ورلة 

 ل2شيد3ة)222)5) ل2شيد3ة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

157I

IMEXFID

TECHNOFRIC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA(MAROC
TECHNOFRIC ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5 تجزئة 
 لعثمانية محل رقم 2 باشكو 

 لو زيس  - 2122)  لد ر  لبيضاء 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522127

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TECHNOFRIC

أشغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء)و  لتجهيز.

تجزئة) (5 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لعثمانية محل رقم)2)باشكو  لو زيس))

- 2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لصبان  ملصطفى):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لصبان  ملصطفى)

عنو نه) ()5)تجزئة  لعثمانية  لطابق)

2122)) لد ر) ( باشكو) (29 شقة) (1

 لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لصبان  ملصطفى)

عنو نه) ()5))تجزئة  لعثمانية  لطابق)

2122)) لد ر) ( باشكو) (29 شقة) (1

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822712.

158I

  CENTRE(ALAZHAR((DE(LA(COMPTABILITE((ET

GESTION

إلفي دسطريبيسيو
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

 CENTRE(ALAZHAR  DE(LA

COMPTABILITE  ET  GESTION

 HAY(ALAZHAR(PI4  RUE 3 BAT

 150 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA(MAROC

إلفي دسط2يبيسيو ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 29 مك2ر 
زنقة ألحا 1 بوركون  لد ر لبيضاء 

29 مك2ر زنقة ألحا 1 بوركون 

 لد ر لبيضاء 22622)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(72585

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

ررع) تم  ((2(2 ماي) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة 

من) أي  درهم«) (2.522.222«

»2.522.222)درهم«)إلى)»5.222.222 

مقاصة) إ 2 ء) ( (: ط2يق) عن  درهم«)

مع د3ون  لش2كة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3ونيو)2)2))تحت رقم)9186.

159I

BUREAU(DE(LIBRE(COMPTE

 TAMSE TRAVAUX
-تامس  شغال

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

BUREAU(DE(LIBRE(COMPTE

FES(FES، 30000، FES(MAROC

TAMSE(TRAVAUX --تامس  شغال 

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
رضل 2 رقم 8)أ مكت1 في  لطابق 

 الرظي رقم 2 بنسودة  ماعة زو غة  
- 2)222 راس   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 TAMSE(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

TRAVAUX)--تامس  شغال.
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)مقاولة في)
--منعش) و  لبناء)  ألشغال  ملختلفة 

عقاري.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
8)أ مكت1 في  لطابق) رقم) (2 رضل)
 الرظي رقم)2)بنسودة  ماعة زو غة))

- 2)222)راس)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: بدالوي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد عبد  لحق عليوي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () بدالوي  محمد   لسيد 
رقم)95)مك2ر بلوك أ حي  ك2يو زو غة))

2)222)راس  ملغ2ب.
 لسيد عبد  لحق عليوي عنو نه) ()
26))أ تجزئة  لبفدعي  مل2حة و د راس)

2)222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بدالوي  محمد   لسيد 
رقم)95)مك2ر بلوك أ حي  ك2يو زو غة))

2)222)راس  ملغ2ب.

عليوي) عبد  لحق   لسيد 

تجزئة  لبفدعي) أ  ((26 عنو نه) ()

 مل2حة و د راس)2)222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) ((6 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)517.

162I

  CENTRE(ALAZHAR((DE(LA(COMPTABILITE((ET

GESTION

الفي دسطريبيسيو

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تفويت حصص

 CENTRE(ALAZHAR  DE(LA

COMPTABILITE  ET  GESTION

 HAY(ALAZHAR(PI4  RUE 3 BAT

 150 SIDI(BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA(MAROC

 لفي دسط2يبيسيو ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 29 مك2ر 

زنقة ألحا 1 بوركون  لد ر لبيضاء 

29 مك2ر زنقة ألحا 1 بوركون 

 لد ر لبيضاء 22622)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(72585

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((229 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة()عبد الله حاجي)

أصل) من  حصة   تماعية  (5.222

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (25.222

محمد))ك2ي2 بتاريخ)22)د نبف)229).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)2)2))تحت رقم)5)2).

162I

STE(FIDUCIAIRE(WISLANE

STE MIMI PUB

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

STE(FIDUCIAIRE(WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES(MAROC

STE(MIMI(PUB ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم )92، 

تجزئة رياض ويسالن2، ويسالن،  - 

52282 مكناس  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29827

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)

 STE(ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MIMI(PUB))مبلغ رأسمالها)222.222 

مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

ويسالن2،) رياض  تجزئة  (،92( رقم)

مكناس  ملغ2ب) (52282 (- ( ويسالن،)

نتيجة ل):)ق2 ر  لش2كاء.

و حدد مق2  لتصفية ب رقم))92،)

(- ( ويسالن،) تجزئة رياض ويسالن2،)

52282)مكناس  ملغ2ب.)

و عين:

و) بن  ملحجوب  ( م2يم)  لسيد)ة()

تجزئة) (،8 رقم68،) ناح) عنو نه) ()

مكناس  ملغ2ب) (52222 ق2طبة)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود) محل  و    ملخاب2ة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)27.

16(I

STE(MANAGEMENT(OFFICE(SNC

TEBOREN TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 STE(MANAGEMENT(OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .52
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(MAROC
TEBOREN(TRANS ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6) شارع 

عم2  بن  لعاص طابق 2 رقم -6)
طنجة - 92222 طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1(92

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TEBOREN(TRANS
:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
)و ل ما من)  لوطني و لدولي للبضائع)

شانه  ملمساهمة في تقدم  لش2كة.
6))شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
(6- رقم) (2 طابق) عم2  بن  لعاص 

طنجة)-)92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
) المين) محمد)  لسيد  لحاجي 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
(: ) المين) محمد)  لسيد  لحاجي 

2222)بقيمة)222)درهم.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

) المين) محمد)  لسيد  لحاجي 
عنو نه) ()حي  النعاش شارع)55)رقم)

6)طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
) المين) محمد)  لسيد  لحاجي 
عنو نه) ()حي  النعاش شارع)55)رقم)

6)طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2272.
162I

ANNONCE LEGALE

CEDRUS SANTÉ
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC

CEDRUS(SANTÉ ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع اللة 
 لياقوت و زنقة  الر ر 9  قامة كاليز 
 لطابق 1  لشقة 27  لد ر  لبيضاء 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522217
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CEDRUS(SANTÉ
:) لغ2ض) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

من  لش2كة في  ملغ2ب وفي  لخارج:
وت2كي1  ملنتجات) إنتاج  (•
شبه  لطبية) لالستخد مات 

و لتجميلية و لنظارة.

و ستيف د) وت2ويج  وبيع  ش2 ء) (•
شبه) وتوزيع  ملنتجات  وتصد23 
ومستحض2 ت  لتجميل)  لطبية 

ومنتجات  لنظارة.
وتنقية) ورصل  •) ستخ2 ج 

وتوصيف  ملو د  لطبيعية.
•) ستخد م  ملو د  لطبيعية)
كمكونات رعالة في  ملجاالت  لطبية)

و لتجميلية و لنظارة.
•)صياغة وإ3د ع ب2 ء ت  الختف ع.

كت1) وتأليف  وت2 مة  تح2ي2  (•
طبيعة) ذ ت  وتقاري2  وكتيبات  وأدلة 
وتكنولو ية) وتعليمية  علمية 

وحاسوبية.
تحقيق أي در سة ذ ت طبيعة) (•
وتكنولو ية) وتعليمية  علمية 
لحسابها) وتكنولو يا  ملعلومات 

 لخاص ولحساب  ألط2 ف  لثالثة)؛
في  ملجال) مخصص  تدري1  (•

 لطبي.
علمية) ولقاء ت  ندو ت  تنظيم  (•
في  ملجاالت) خاصة  ودولية  وطنية 
و ملو د) و لصيدالنية   لطبية 

 لطبيعية.
وإد رة  ملخازن) إنشاء) (•

 لصيدالنية.
أد ء) ملعامالت  لتجارية) (•
و لصناعية و ألور ق  ملالية و لعقارية)
و ملالية  لتي تتم للحساب  لحص2ي)
و ملتعلقة بشكل مباش2 أو غيف مباش2)
بغ2ض  لش2كة أو  لتي من  ملحتمل)

أن تعزز تحقيق  لش2كة وتطوي2ها)؛
أد ء) ميع  لخدمات  ملتعلقة) (•

باألنشطة  ملذكورة أعاله..
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع اللة)
9) قامة كاليز)  لياقوت و زنقة  الر ر)
27) لد ر  لبيضاء) 1) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
محمد) بوقا3دي  لغز وي   لسيد 
درهم) (21.222 حصة بقيمة) (212   :

للحصة.

222)حصة) ( (:  لسيد د ك2 محمد)

بقيمة)22.222)درهم للحصة.

 222 ( (: رشيد)  لسيد  لصنهاجي 

حصة بقيمة)22.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

محمد) بوقا3دي  لغز وي   لسيد 

  (2222 ) لد ر  لبيضاء) عنو نه) ()

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

عنو نه) ()) محمد  د ك2   لسيد 

 لد ر  لبيضاء)2222))) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

 لسيد  لصنهاجي رشيد عنو نه) ())

 لد ر  لبيضاء)2222))) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

محمد) بوقا3دي  لغز وي   لسيد 

  (2222 ) لد ر  لبيضاء) عنو نه) ()

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822565.

161I

ANNONCE LEGALE

CITY PREMIUM VISA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

CITY(PREMIUM(VISA  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع اللة 

 لياقوت و زنقة  الر ر 9  قامة كاليز 

 لطابق 1  لشقة 27  لد ر  لبيضاء 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522219

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 CITY (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.PREMIUM(VISA
مقاول) (• (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

خدمة معلومات  لتأشيف ت.

•)توريف خدمات  لتأشيف ت.

خدمات  لتأشيف ت) مكت1  (•

)إعد د ملف  لتأشيفة(.

) لتأشيف ت) وكيل  ألعمال) (•

و لهج2ة(.

•)وكالة  لتوثيق و ألعمال.

•)مستشار عام في قسم  لتأشيف ت.

•)خدمات  لحصول على تأشيف ت)

 لسف2 و لهج2ة و لسف2 إلى  لخارج.

•)تجهيز تأشيفة  لهج2ة و لسف2.)في)

 ملغ2ب وفي  لخارج)،)تقد3م  لخدمات

(، تجهيز  لتأشيف ت بشكل عام) (•

و لتجارية)  ميع  ملعامالت  ملالية 

و لصناعية و ملنقولة.

خدمة  لتأشيف ت لجميع أنو ع) (•

ملفات طلبات  لتعليم  لعالي بالخارج.)

-)خدمة منحة  لتو يه.

و لكليات) للجامعات  •) لتسجيل 

ومعاهد  لتدري1.

أعمال  الستيف د) وكيل  (•

و لتصد23.

•) ميع  ألنشطة  ملتعلقة)

بالسياحة.

وطل1) و لدستور  •) لتدري1 

صياغة  مل2 سالت) (-  لتأشيفة)

-) ملشورة) و لبحوث.) و ألط2وحات 

و لتو يه)؛

•) لخدمات  إلد رية  ملختلفة)

وبشكل أعم تقد3م  ملشورة وتقد3م)

 لخدمات.
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•)تنظيم  ألحد ث.
خدمات  ملساعدة في  لحصول) (•

على  لتأشيفة  لدولية.

إرشاد ودعم  لطالب لاللتحاق) (•

بمؤسسات  لتعليم  لعالي و ملساعدة)

في إعد د  مللف.
•)تقد3م خدمات  لوسيط  إلد ري)

للقنصليات و لسفار ت.

•) ستيف د و تصد23)؛

•) لتجارة  لعامة؛

•)تحقيق  ميع  لخدمات  ملتعلقة)

باألنشطة  ملذكورة أعاله.

إد رة) (، تأ يف) (، حيازة) (، إنشاء) (•

إ3جار لجميع  ألعمال)،)تأ يف)،)ت2كي1)

،)تشغيل  ميع  ملؤسسات و لش2كات)

و ملخازن و ملصانع و لورش  ملتعلقة)

بأي من  ألنشطة  ملحددة.

در سة  ميع  ملشاريع) (•

و ملشاركة في  ميع  لشؤون  لتجارية)

و ألور ق  ملالية) و ملالية  و لصناعية 

أو) مباش2  بشكل  و لعقارية  ملتعلقة 

غيف مباش2 بهدف  لش2كة أو  لتي قد)

تسهل توسع  لش2كة وتطوي2ها.

،) ميع  ملعامالت) وبشكل أعم) (•

وغيف) و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 

 ملنقولة  ملتعلقة بشكل مباش2 أو غيف)

مباش2)،)كلًيا أو  زئًيا)،)بأحد  ألشياء)

 ملحددة أو بأي أشياء)مماثلة..

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع اللة)

9) قامة كاليز)  لياقوت و زنقة  الر ر)

27) لد ر  لبيضاء) 1) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 92.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

922)حصة) ( (:  لسيد عصام بهيف)

بقيمة)92.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد عصام بهيف عنو نه) ()) لد ر)

) لد ر  لبيضاء) ((2222  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد عصام بهيف عنو نه) ()) لد ر)
) لد ر  لبيضاء) ((2222  لبيضاء)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822568.
165I

ANNONCE LEGALE

RABYAS SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ANNONCE LEGALE
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
RABYAS(SERVICES ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع اللة 
 لياقوت و زنقة  الر ر 9  قامة كاليز 
 لطابق 1  لشقة 27  لد ر  لبيضاء 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522212

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.RABYAS(SERVICES
:) لغ2ض) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

من  لش2كة في  ملغ2ب وفي  لخارج:

ت2كي1  التصاالت) أعمال  (•
مو د) و ميع  و أللياف  لضوئية 

 التصاالت.

وإد رة) •) لتفكيبات  لفنية 
 لشبكة وإصالح وبيع  ميع  ملعد ت)

وإصالحها.
أعمال  لتفكيبات  لكه2بائية) (•

و لسباكة.
أعمال  لتفكيبات  لكه2بائية) (•
و لشبكات  لكه2بائية في أي نوع من)

 ملباني.
•)ت2كي1 أنظمة  لطاقة  لشمسية)
أو) متنوعة  أعمال  (/ حف2  آلبار) (/

إنشاء ت.
•) ألعمال  لكه2بائية  لعامة)

وصيانة  إلنارة  لصناعية.
•)ت2كي1  ملياه و لغاز.

تقد3م كارة  لخدمات وأعمال) (•
 لبناء) ملختلفة.

•) ألعمال  لكه2بائية  لعامة.
أعمال  التصاالت  لسلكية) (•
و لتفكي1) و لتوريد ت  و لالسلكية 

وأعمال متنوعة.
وبيع) وش2 ء) وتصد23  •) ستيف د 
وتسويق وتوزيع وصيانة أي معد ت)
ومنتجات تتعلق باألنشطة  ملذكورة)

أعاله.
أو) ممتلكات  على  •) الستحو ذ 
مؤسسة) أو  ش2كة  أي  في  حصص 

لغ2ض مماثل أو ذي صلة)؛
،) ميع  ملعامالت) عام) بشكل  (•
 لصناعية و لتجارية و ملالية و ألور ق)
تكون) قد  و لعقارية  لتي   ملالية 
م2تبطة بشكل مباش2 أو غيف مباش2)
من) أو  أعاله  باألنشطة  ملذكورة 

 ملحتمل أن تعزز تطوي2  لش2كة
•) ستيف د و تصد23)؛

•) لتجارة  لعامة؛
•)تحقيق  ميع  لخدمات  ملتعلقة)

باألنشطة  ملذكورة أعاله.
إد رة) (، تأ يف) (، حيازة) (، إنشاء) (•
إ3جار لجميع  ألعمال)،)تأ يف)،)ت2كي1)
،)تشغيل  ميع  ملؤسسات و لش2كات)
و ملخازن و ملصانع و لورش  ملتعلقة)

بأي من  ألنشطة  ملحددة.
در سة  ميع  ملشاريع) (•
و ملشاركة في  ميع  لشؤون  لتجارية)
و ألور ق  ملالية) و ملالية  و لصناعية 
أو) مباش2  بشكل  و لعقارية  ملتعلقة 

غيف مباش2 بهدف  لش2كة أو  لتي قد)

تسهل توسع  لش2كة وتطوي2ها.

،) ميع  ملعامالت) وبشكل أعم) (•

وغيف) و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 

 ملنقولة  ملتعلقة بشكل مباش2 أو غيف)

مباش2)،)كلًيا أو  زئًيا)،)بأحد  ألشياء)

 ملحددة أو بأي أشياء)مماثلة..

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع اللة)

9) قامة كاليز)  لياقوت و زنقة  الر ر)

27) لد ر  لبيضاء) 1) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (:  لسيد 3اسين رباب)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()) رباب  3اسين   لسيد 

 لد ر  لبيضاء)2222))) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()) رباب  3اسين   لسيد 

 لد ر  لبيضاء)2222))) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82256.

166I

ANNONCE LEGALE

WIN WIN DISTRIBUTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ANNONCE LEGALE

 CASABLANCA(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC

WIN(WIN(DISTRIBUTION ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع اللة 

 لياقوت و زنقة  الر ر 9  قامة كاليز 

 لطابق 1  لشقة 27  لد ر  لبيضاء 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522215

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 WIN (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.WIN(DISTRIBUTION

ش2 ء) (• (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وبيع وتوزيع  ملنتجات  الستهالكية.

•) ملتا 2ة بجميع أشكالها  ملتعلقة)

باملنتجات أو  ملستلزمات أو  لخدمات.

•) ستيف د وتصد23  ميع  ملنتجات)

و إلمد د ت و لخدمات.

•)تقد3م خدمات وأعمال متنوعة.

ونقل  ميع) وتشغيل  تمثيل  (•

و لعالمات  لتجارية)  لتف خيص 

وب2 ء ت  الختف ع) وحقوق  المتياز 

و لعمليات و لعالمات)،

أشكال) من  آخ2  شكل  وأي  (•

مع  لش2كات  لوطنية)  لتعاون 

لغ2ض) ذ ت  لصلة  (، أو  أل نبية)

 لش2كة.

بهدف) تنفيذ  ميع  لعمليات  (•

على) غ2ض  لش2كة  ملحدد  تحقيق 

على) أو  الستحو ذ  (، هذ   لنحو)

 ملصالح)،)أو

 ملشاركة عن ط2يق  ملساهمة أو)

 الندماج أو  الكتتاب أو ش2 ء) ألور ق)

 ملالية في  ميع  لش2كات أو  لش2كات)

لغ2ض) طور  لتأسيس  في   لقائمة 

مماثل أو ذي صلة)؛

،) ميع  لعمليات) وبشكل أعم) (•
 لصناعية و لتجارية و ألور ق  ملالية)
أو) مباش2  بشكل  (، و ملالية  ملتعلقة)
بو حدة) أو  زئًيا  كلًيا  (، مباش2) غيف 
إليها) من  لعمليات  ملشار  أخ2ى  أو 
أو) تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك  (، أدناه)
تطوي2 نشاط  لش2كة مثل وكذلك أي)
ممتلكات مباش2ة أو غيف مباش2ة)،)بأي)
شكل من  ألشكال)،)في ش2كات تمارس)

أنشطة مماثلة أو ذ ت صلة.
•) ستيف د و تصد23)؛

•) لتجارة  لعامة؛
•)تحقيق  ميع  لخدمات  ملتعلقة)

باألنشطة  ملذكورة أعاله.
•)تمثيل  ميع  لعالمات  لتجارية)
،)و لحصول على  المتياز)،)و ستغالل)
و لتف خيص) ب2 ء ت  الختف ع   ميع 
و لعالمات  لتجارية) و لعمليات 

و المتياز ت.
إد رة) (، تأ يف) (، حيازة) (، إنشاء) (•
إ3جار لجميع  ألعمال)،)تأ يف)،)ت2كي1)
،)تشغيل  ميع  ملؤسسات و لش2كات)
و ملخازن و ملصانع و لورش  ملتعلقة)

بأي من  ألنشطة  ملحددة.
•)در سة  ميع  ملشاريع و ملشاركة)
في كارة  لشؤون  لتجارية و لصناعية)
و لعقارية) و ألور ق  ملالية  و ملالية 
 لتي تتعلق بشكل مباش2 أو غيف مباش2)
تسهل) قد  أو  لتي  بغ2ض  لش2كة 

توسع  لش2كة وتطوي2ها..
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع اللة)
9) قامة كاليز)  لياقوت و زنقة  الر ر)
27) لد ر  لبيضاء) 1) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( بنو رة) محمد  ك2م   لسيد 
2.222)حصة بقيمة)222.222)درهم)

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
بنو رة)) محمد  ك2م   لسيد 
 (2222 ) لد ر  لبيضاء) عنو نه) ()

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

بنو رة)) محمد  ك2م   لسيد 
 (2222 ) لد ر  لبيضاء) عنو نه) ()

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822562.

167I

centre(d’affaires(sicilia

 BADROUR DE TRAVAUX
DIVERS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc
 BADROUR(DE(TRAVAUX

DIVERS ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : رقم 8) 
 بن  لعو م حي  لكورس  - 16222 

 سفي  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.9682

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
 BADROUR( DE( TRAVAUX حل)
مسؤولية) ذ ت  ش2كة  (DIVERS
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
مق2ها  إل تماعي رقم)8)) بن  لعو م)
حي  لكورس))-)16222) سفي  ملغ2ب)

نتيجة لعدم تور2 سوق  لشغل.
و عين:

 لسيد)ة() حمد))زيك2 و عنو نه) ()
زنقة  لنهضة حي  عزي1  لدرعي) (22
)ة() كمصفي) 16222) سفي  ملغ2ب 

للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 (8 وفي رقم) ((2(2 2))د نبف) بتاريخ)
 16222 (- (  بن  لعو م حي  لكورس)

 سفي  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

))2))تحت رقم)222.

168I

TECHNOLOGY(BRIGHT(FUTURE

 TECHNOLOGY BRIGHT
 FUTURE

تكنولوجي ب2 3ت روتور

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

 TECHNOLOGY(BRIGHT

FUTURE

 IMM 79 APPT 1 ABWAB

 MARRAKECH(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 TECHNOLOGY(BRIGHT
FUTURE تكنولوجي ب2 3ت روتور 

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 79 

 لشقة رقم 2  بو ب م2 كش  لضحى  

- 12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52752

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((22( أب2يل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 TECHNOLOGY( BRIGHT  :

FUTURE)تكنولوجي ب2 3ت روتور.

ت2كي1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وصيانة  ملصاعد

خدمات و شغال مختلفة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)عمارة)79 

2) بو ب م2 كش  لضحى))  لشقة رقم)

- 12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
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 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

52)حصة) ( (:  لسيد عدني محمد)
بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لفضيلي سميف):))52)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  عدني   لسيد 
 لز وية درب  منز ت رقم)222 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
 لسيد  لفضيلي سميف عنو نه) ()
 12222 ( درب زم2 ن باب دكالة) (((

م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () محمد  عدني   لسيد 
 لز وية درب  منز ت رقم)222 12222 

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ماي) (26 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

)22))تحت رقم)5))).
169I

TRAGESCO

BENSALEM INVEST
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

TRAGESCO
 BD(LA(RESISTANCE(B21، 259
2490، CASABLANCA(MAROCA
BENSALEM(INVEST ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 75  شارع 
22 3نا23 طابق  الولى شقة رقم 269   

- 2252) د ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

526622
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 شتنبف) (28
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BENSALEM(INVEST
منعش) ( (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)75))شارع)
   269 3نا23 طابق  الولى شقة رقم) (22

- 2252))د ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (55 ( (: ر2يقش)  لسيد  لحسين 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 (15 ( (: ر2يقش) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لحسين ر2يقش عنو نه) ()
تجزئة عثمان)))زنقة)25)رقم)89)عين)

 لشق)2172))د ر  لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) () ر2يقش  محمد   لسيد 
س) (52 رقم) (( زنقة) تجزئة  لهدى 

مومن)2122))د ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  لحسين ر2يقش عنو نه) ()
تجزئة عثمان)))زنقة)25)رقم)89)عين)

 لشق)2172))د ر  لبيضاء) ملغ2ب
عنو نه) () ر2يقش  محمد   لسيد 
س) (52 رقم) (( زنقة) تجزئة  لهدى 

مومن)2122))د ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)792512.
172I

LPS

BONTAZ CENTRE MAROC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

CHERIF
 BD(BOURGOGNE ، 20225، 2(5

CASABLANCA(MAROC
 BONTAZ(CENTRE(MAROC

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

 Lot 13 et وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 14 Parc(Industriel(de(Jorf(Lasfar
 Commune(de(Moulay(Abdallah

 El(Jadida - 24000 EL(JADIDA
.MAROC

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9(22
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((2(2 د نبف) (25 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (19.622.222«
»122.222)درهم«)إلى)»52.222.222 
درهم«)عن ط2يق):))إدماج  حتياطي أو)
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)7165).

172I

cabinet(de(normalisation(comptable(sarl

SINAPRINT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 cabinet(de(normalisation
comptable(sarl

 bd(emile(zola(casablanca ، (82
20300، casablanca(maroc

SINAPRINT ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2) مك2ر، 
زنقة بيفون، بيلفيد23 - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  تمغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(29285

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((229 أكتوب2) ((6
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SINAPRINT
:) ميع) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

أنو ع  لطباعة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)2))مك2ر،)
زنقة بيفون،)بيلفيد23)-)2222)) لد ر)

 لبيضاء) تمغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  للطيف) مد3ح   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  للطيف) مد3ح   لسيد 
رقم) بقعة  لحد3وي،) عنو نه) ()
2)25)) لد ر) سيدي مع2وف) (،211

 لبيضاء) تمغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  للطيف) مد3ح   لسيد 
رقم) بقعة  لحد3وي،) عنو نه) ()
2)25)) لد ر) سيدي مع2وف) (،211

 لبيضاء) تمغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)229))تحت رقم))28222.

17(I

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

SOCIETE S.LAA MINE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA(MAROC
 SOCIETE(S.LAA(MINE
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 ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مد3نة 

 لوراق  ناح E رقم 55  لعيون - 

72222  لعيون   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12287

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOCIETE(S.LAA(MINE

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) ستخ2 ج)

خامات  ملعادن غيف  لحد3د3ة.

مد3نة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- 55) لعيون) رقم) (E  لوراق  ناح)

72222) لعيون)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( لعنا3ة) سالم   لسيد 

حي موالي  حفيظ  ل2يصاني)222)5 

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( لعنا3ة) سالم   لسيد 

حي موالي  حفيظ  ل2يصاني)222)5 

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

21)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم))12.

172I

MAROC(COMPTA(PLUS

MAKRAM MULTISERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

MAROC(COMPTA(PLUS

55 باب  لثالتاء  لطابق  الول  لشقة 

رقم )  لفقيه بن ضالح ، 22)2)، 

FKIH(BEN(SALAH(MAROC

 MAKRAM(MULTISERVICES

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي بلوك ف 

رقم 279 نزهة )  - 22)2)  لفقيه 

بن صالح  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1959

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAKRAM(MULTISERVICES

تحويل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 المو ل.

بلوك ف) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

رقم)279)نزهة))  - 22)2)) لفقيه بن)

صالح  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  للطيف) ناريع   لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  للطيف) ناريع   لسيد 

  ( 279)نزهة) عنو نه) ()بلوك ف رقم)

22)2)) لفقيه بن صالح  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  للطيف) ناريع   لسيد 

  ( 279)نزهة) عنو نه) ()بلوك ف رقم)

22)2)) لفقيه بن صالح  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)

21)ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/12.

171I

STE(MANAGEMENT(OFFICE(SNC

 AMANE D›ETUDE ET

 TRAVAUX URBAINS ET

RURAUX
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 STE(MANAGEMENT(OFFICE

SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .52

 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(MAROC

 AMANE(D›ETUDE(ET(TRAVAUX

URBAINS(ET(RURAUX   ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة )52 

 ملجد شارع 22 رقم 12)  لطابق 

 الول  - 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

227172

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 ماي) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 AMANE(D’ETUDE(ET(TRAVAUX

. URBAINS(ET(RURAUX

در سة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

أعمال متنوعة

-) لخ2سانة  ملسلحة

-) لص2ف  لصحي

-) لط2ق

-) ل2ي

-معالجة مياه  لص2ف  لصحي

-) ملساحات  لخض2 ء

-) لخبف ت  لتقنية

-)م2 قبة  ألعمال))

في) ما من شانه  ملساهمة  كل  .و 

تقدم  لش2كة.

تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

)52) ملجد شارع)22)رقم)12)) لطابق)

 الول))-)92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  لدكس لحبي1)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: لحبي1)  لسيد  لدكس 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لدكس لحبي1 عنو نه) ()

تجزئة))52) ملجد شارع)22)رقم)12)  

92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لدكس لحبي1 عنو نه) ()

تجزئة))52) ملجد شارع)22)رقم)12)  

92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3ونيو) (25 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)5592.

175I
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SETTAFID

 SOCIETE D’INGENIERIE
 INDUSTRIEL ET

TELECOMMUNICATION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

SETTAFID
 187BD(ABA(CHOUAIB

 DOUKKALI(HAY(EL(FARAH
 CASABLANCA(CASABLANCA،
26000، CASABLANCA(MAROC

 SOCIETE(D’INGENIERIE
 INDUSTRIEL(ET

TELECOMMUNICATION ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 
 BOULEVARD(RIAD(RESIDENCE
 LES(ORCHIDEES(IMMEUBLE
N°D(N°08  ملحمدبة 8822) 

 ملحمدبة  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(7597

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 نونبف) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
»522.222)درهم«)أي من)»222.222 
عن) درهم«) (622.222« إلى) درهم«)
إدماج  حتياطي أو أرباح أو) ( (: ط2يق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)522).
176I

FOUZMEDIA

شركة ليكال
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ش2كة ليكال »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: ميناء 
 لصيد مهد3ة - -  لقنيط2ة  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(9872

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1))نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
على  لحكم  لصادر) بناء) ما3لي:)
بال2باط) عن  ملحكمة  لتجارية 
عدد) تحت  (22/2(/(2(2 بتاريخ)
عدد) تجاري  أصل  بيع  ملف  ((622
)92)/25)2/8)2)،) لقا�ضي)
باألم2 ببيع  ألصل  لتجاري بعناص2ة)
عدد) سجل  ذ ت  و ملعنوية   ملاد3ة 
9829)) ملسجل باملحكمة  إلبتد ئية)
بميناء) لصيد) و ملتو  د  بالقنيط2ة 
تقم  ملدعى) لم  إن  مهد3ة  لقنيط2ة 
مبلغ) لفائدة  ملدعية  بأد ئها  عليها 
 8 أ ل) في  بذمتها   لد3ن  ملتخلدة 
) لتوصل بهذ   لحكم) أ3ام من تاريخ)
على) وبناء) تحمليلها  لصائ2.) مع 
شهادة عدم  إلستئناف و ملؤرخة في)
مسط2ة) على  وبناء) (.(2(2/2(/21
بامللف)  لحجز  لتنفيذي  لجارية 
أعاله للوصول إلى بيع  ألصل  لتجاري)
ورق) باملز د  لعلني  موضوع  لتنفيذ 
ط2ف) من   لثمن  إلرتتاحي  ملقتفح 
 لخبيف عبد للطيف سباطة و ملحدد)
في مبلغ)2.900.000,00)درهم.)لفائدة)
ممثلها) شخص  في  ليكال  ش2كة 
 لقانوني نائبها  ألستاذ/)صاب2 سد س)
في مو  هة)  ملحامي بهيئة  لقنيط2ة.)
في) كاستفونوميانابوليتانا  ش2كة  (:
مق2ها) ممثلها  لقانوني  شخص 
مهد3ة) بميناء) لصيد   ال تماعي 

 لقنيط2ة.
على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 
على  ملز د  لعلني  ملؤرخ) وبناء) ما3لي:)
أعلى) كان  2)2)/25/29) لذي  في)
هو) خالله  من  قدم  ع2ض  وأخ2 
ط2ف) من  درهم  (5.165.222.22
 لسيد  حمد  ملاللي بطاقته  لوطنية)
نيابة عن ش2كة ليكال) ( ( ( (I298571
ذ ت  لسجل  لتجاري  ملسجل)
بالقنيط2ة) باملحكمة  البتد ئية 
م�ضي) وبعد  (.(9872 عدد) تحت 
عش2ة أ3ام دون أن 3قدم أي ع2ض)

رسا) عما  أكثف  أو  بزيادة  لسدس 
ق.م.م)) من  (179 به  ملز د  لفصل)
وقدره) حاصل  لبيع  أد ء) على  وبناء)
بصندوق) درهم  ((29.277.22
 22/22/(2(2 بتاريخ)  ملحكمة 
لكون  ل2 �ضي) ((2162 عدد) حساب 
عليها  ملز د مد3نة للمنفذ عليها بمبلغ)
درهم من  لصو ئ2.) (5.626.625.52
أد ء) ل2سوم  لقضائية) على  وبناء)
وقدرها)516.522.22)درهم بصندوق)
2)2)/22/22)وصل)  ملحكمة بتاريخ)
وبناء)على كل ما ذك2) ( (.12(52 عدد)
نشهد  ن  ملز د  لعلني للبيع) (: أعاله)
و  ملسجل) لألصل  لتجاري   ال مالي 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)
بالقنيط2ة تحت عدد)9829))و لكائن)
قد) مهد3ة  لقنيط2ة  بميناء) لصيد 
رسا على  لسيد  حمد  ملاللي بطاقته)
نيابة عن) ( (I298571 عدد)  لوطنية 
ذ ت  لسجل  لتجاري) ليكال  ش2كة 
باملحكمة  البتد ئية)  ملسجل 
وأنها) ((9872 عدد) تحت  بالقنيط2ة 
تملكت  ألصل  لتجاري  ملذكور أعاله)
225) لى) و ملو د) (222 للمادة) طبقا 

227)من مدونة  لتجارة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  2:) لذي  رقم) بند 
على  لحكم  لصادر) بناء) ما3لي:)
بال2باط) عن  ملحكمة  لتجارية 
عدد) تحت  (22/2(/(2(2 بتاريخ)
عدد) تجاري  أصل  بيع  ملف  ((622
)92)/25)2/8)2)،) لقا�ضي)
باألم2 ببيع  ألصل  لتجاري بعناص2ة)
عدد) سجل  ذ ت  و ملعنوية   ملاد3ة 
9829)) ملسجل باملحكمة  إلبتد ئية)
بميناء) لصيد) و ملتو  د  بالقنيط2ة 
تقم  ملدعى) لم  إن  مهد3ة  لقنيط2ة 
مبلغ) لفائدة  ملدعية  بأد ئها  عليها 
 8 أ ل) في  بذمتها   لد3ن  ملتخلدة 
) لتوصل بهذ   لحكم) أ3ام من تاريخ)
على) وبناء) تحمليلها  لصائ2.) مع 
شهادة عدم  إلستئناف و ملؤرخة في)
مسط2ة) على  وبناء) (.(2(2/2(/21
بامللف)  لحجز  لتنفيذي  لجارية 
أعاله للوصول إلى بيع  ألصل  لتجاري)

ورق) باملز د  لعلني  موضوع  لتنفيذ 

ط2ف) من   لثمن  إلرتتاحي  ملقتفح 

 لخبيف عبد للطيف سباطة و ملحدد)

في مبلغ)2.900.000,00)درهم.)لفائدة)

ممثلها) شخص  في  ليكال  ش2كة 

 لقانوني نائبها  ألستاذ/)صاب2 سد س)

في مو  هة)  ملحامي بهيئة  لقنيط2ة.)

في) كاستفونوميانابوليتانا  ش2كة  (:

مق2ها) ممثلها  لقانوني  شخص 

مهد3ة) بميناء) لصيد   ال تماعي 

 لقنيط2ة.

على) 3نص  ):) لذي  رقم) بند 

على  ملز د  لعلني  ملؤرخ) وبناء) ما3لي:)

أعلى) كان  2)2)/25/29) لذي  في)

هو) خالله  من  قدم  ع2ض  وأخ2 

ط2ف) من  درهم  (5.165.222.22

 لسيد  حمد  ملاللي بطاقته  لوطنية)

نيابة عن ش2كة ليكال) ( ( ( (I298571

ذ ت  لسجل  لتجاري  ملسجل)

بالقنيط2ة) باملحكمة  البتد ئية 

م�ضي) وبعد  (.(9872 عدد) تحت 

عش2ة أ3ام دون أن 3قدم أي ع2ض)

رسا) عما  أكثف  أو  بزيادة  لسدس 

ق.م.م)) من  (179 به  ملز د  لفصل)

وقدره) حاصل  لبيع  أد ء) على  وبناء)

بصندوق) درهم  ((29.277.22

 22/22/(2(2 بتاريخ)  ملحكمة 

لكون  ل2 �ضي) ((2162 عدد) حساب 

عليها  ملز د مد3نة للمنفذ عليها بمبلغ)

درهم من  لصو ئ2.) (5.626.625.52

أد ء) ل2سوم  لقضائية) على  وبناء)

وقدرها)516.522.22)درهم بصندوق)

2)2)/22/22)وصل)  ملحكمة بتاريخ)

وبناء)على كل ما ذك2) ( (.12(52 عدد)

نشهد  ن  ملز د  لعلني للبيع) (: أعاله)

و  ملسجل) لألصل  لتجاري   ال مالي 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بالقنيط2ة تحت عدد)9829))و لكائن)

قد) مهد3ة  لقنيط2ة  بميناء) لصيد 

رسا على  لسيد  حمد  ملاللي بطاقته)

نيابة عن) ( (I298571 عدد)  لوطنية 



عدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2))الجريدة الرسمية   3282

ذ ت  لسجل  لتجاري) ليكال  ش2كة 

باملحكمة  البتد ئية)  ملسجل 

وأنها) ((9872 عدد) تحت  بالقنيط2ة 

تملكت  ألصل  لتجاري  ملذكور أعاله)

225) لى) و ملو د) (222 للمادة) طبقا 

227)من مدونة  لتجارة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ)1))نونبف)

2)2))تحت رقم)2)2)/)1/622).

177I

FOUZMEDIA

» SOCIETE » HK PLUS 

SARL A.U 
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE » HK(PLUS « SARL(A.U 

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 

مصطفى  ل2راعي محل رقم ) إقامة 

بالزور - 21222  لقنيط2ة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(7(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 SOCIETE( »( HK (  لش2يك  لوحيد)

مبلغ رأسمالها) ( (PLUS( «( SARL( A.U

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

 إل تماعي)22)زنقة مصطفى  ل2راعي)

 21222 (- إقامة بالزور) (( محل رقم)

حل) (: ل) نتيجة   لقنيط2ة  ملغ2ب 

 لش2كة.

زنقة) (22 و حدد مق2  لتصفية ب)

إقامة) (( مصطفى  ل2راعي محل رقم)

بالزور)-)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.)

و عين:

 لسيد)ة()هند)) لفياللي  لقص2ي و)

22)زنقة مصطفى  ل2راعي) عنو نه) ()

 21222 بالزور) إقامة  (( رقم) محل 

)ة() كمصفي)  لقنيط2ة  ملغ2ب 

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)67)92.

178I

M2(BUSINESS

ALAMI ECOM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

M2 BUSINESS

 APPT(N°3 ETAGE 1 UNITE

 II(N°197 CM(DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

ALAMI(ECOM ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة  

 لطابق 5 عمارة 22  قامة بوكار زنقة 

مسلم م2 كش - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2769

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ALAMI(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.ECOM

تسييف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لخدمات و تدبييف  ملجال  ل2قمي.

شقة)) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لطابق)5)عمارة)22) قامة بوكار زنقة)

م2 كش) (12222 (- م2 كش) مسلم 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد علمي محمد):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

حصة) (522 ( (:  لسيد علمي عم2)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد علمي محمد عنو نه) ()س)

م2 كش) (12222 بوغ2بال) م  نان 

 ملغ2ب.

س) عنو نه) () عم2  علمي   لسيد 

م2 كش) (12222 بوغ2بال) م  نان 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

س) عنو نه) () عم2  علمي   لسيد 

م2 كش) (12222 بوغ2بال) م  نان 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222722.

179I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»AUTO VEHIC«
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 SOCIETE(MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد3دة  ملغ2ب

»AUTO(VEHIC«  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لسفلي، 

م2أب رقم 22، تجزئة أ3ة - 1222) 

 لجد3دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29212

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.»AUTO(VEHIC«

نقل) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وبيع) -)ش2 ء) ك2 ء) آلليات.) (-  لعمال.)

 مل2كبات  ملستعملة.

:) لسفلي،) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 (1222 (- تجزئة أ3ة) (،22 م2أب رقم)

 لجد3دة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ( بدر بن نا م) (  لسيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( بدر بن نا م) (  لسيد)
دو ر  لغزوى) (،9 2،) لزتقة) رقم)

1222))) لجد3دة))) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( بدر بن نا م) (  لسيد)
دو ر  لغزوى) (،9 2،) لزتقة) رقم)

1222))) لجد3دة))) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)7168).

182I
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Ste(Rawya(Multi(Service

STE ALHAYANI NEGOCE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

Ste(Rawya(Multi(Service
 Avenue(Prince(Moulay(Abdellah
 Imm 27 1er(Etage(Bureau(Nr 1
 Laayoune ، 70000، laayoune

maroc
STE(ALHAYANI(NEGOCE ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
مكة زنقة  لسدر رقم 27 - 72222 

 لعيون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12257

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALHAYANI(NEGOCE
:) لطباعة;) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
و) في  ملعد ت  ملعلوماتية   لتجارة 

 ملكتبية); الستيف د و  لتصد23.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع مكة)
زنقة  لسدر رقم)27 - 72222) لعيون)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: رشيد  ر2يقي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () رشيد  ر2يقي   لسيد 
شارع  حمد  ملنصور)  لحي  الد ري 
 لذهبي عمارة)21) لشقة)22 72222 

 لعيون  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () رشيد  ر2يقي   لسيد 
شارع  حمد  ملنصور)  لحي  الد ري 
 لذهبي عمارة)21) لشقة)22 72222 

 لعيون  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
22)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)222.
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FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

 STE CHADLI
DISTRIBUTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA(MAROC

   STE(CHADLI(DISTRIBUTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع  الميف 
م2كز بودني1 - 222)5  ل2 شيد3ة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

. CHADLI(DISTRIBUTION

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بائع بقالة

أو  لنشا) تا 2  لنشا  لدقيق 

بالتفصيل

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 5(222 (- بودني1) م2كز   الميف 

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

)عنو نه) ()  لسيد لحبي1  لشدلي)

 5(222 ( بودني1  ل2شيد3ة) م2كز 

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

)عنو نه) ()  لسيد لحبي1  لشدلي)

 5(222 ( بودني1  ل2شيد3ة) م2كز 

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)258.

18(I

STE CISS SARL

STE MAK MOON SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

STE CISS SARL

مكت1 7 زنقة رقم 299  لطابق 

 لتاني تجزئة  نة  لزيتون 2 بن 

سودة راس مكات1  ب2 هيم مبعوت، 

22222، راس  ملغ2ب

STE(MAK(MOON(SARL ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 7)  قامة 

لينا بنسودة  لشقة رقم )  راس 

22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72259

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAK(MOON(SARL

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) لتصد23 و)

 الستف د.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)7)) قامة)

راس) ( (( رقم) بنسودة  لشقة  لينا 

22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: مد3حة)  لسيدة  ملك2وم 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: راطمة)  لسيدة  ملك2وم 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة  ملك2وم مد3حة عنو نه) ()
كنون) عبد  لك2يم  (6 زنقة) ((9 رقم)

حي  المل ملع1  لخيل راس)22222 

رلس  ملغ2ب.

 لسيدة  ملك2وم راطمة عنو نه) ()
راس) بنسودة  تجزئة سعد  (12 رقم)

22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة  ملك2وم مد3حة عنو نه) ()
كنون) عبد  لك2يم  (6 زنقة) ((9 رقم)

حي  المل ملع1  لخيل راس)22222 

راس  ملغ2ب

 لسيدة  ملك2وم راطمة عنو نه) ()
راس) بنسودة  تجزئة سعد  (12 رقم)

22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((7 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2)1.
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cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

سمارت بو 

SMART BOIS 
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56

90000، Tanger(Maroc

سمارت بو  SMART(BOIS  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  دو ر 

قنيق2ة  ماعة أزال  لزيتون تطو ن - 

92222 تطو ن  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22929

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)سمارت)

.SMART(BOIS( بو

نجارة و) (: (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

بيع  لخش1 و  الستيف د و لتصد23..

دو ر) ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- قنيق2ة  ماعة أزال  لزيتون تطو ن)

92222)تطو ن  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (:  لسيد عبد  لعزيز  مل2 بط)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (:  لسيدة  ك2 م  ل2 يس)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (: 3وسف  مل2 بط) (  لسيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد))ده1  مل2 بط):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (: محمد  مل2 بط)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد ماه2  مل2 بط):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة  ميفة  مل2 بط):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لعزيز  مل2 بط))  لسيد 

أزال) قنيق2ة  ماعة  دو ر  عنو نه) ()

تطو ن) (92222 ( تطو ن)  لزيتون 

 ملغ2ب.

عنو نه) ()  لسيدة  ك2 م  ل2 يس 
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن))92222)تطو ن  ملغ2ب.

 لسيد))3وسف  مل2 بط عنو نه) ()
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن))92222)تطو ن  ملغ2ب.

عنو نه) () ده1  مل2 بط  (  لسيد)
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن))92222)تطو ن  ملغ2ب.

عنو نه) () محمد  مل2 بط   لسيد 
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن))92222)تطو ن  ملغ2ب.

عنو نه) () ماه2  مل2 بط   لسيد 
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن))92222)تطو ن  ملغ2ب.

عنو نه) ()  لسيدة  ميفة  مل2 بط 
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن))92222)تطو ن  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لعزيز  مل2 بط))  لسيد 

أزال) قنيق2ة  ماعة  دو ر  عنو نه) ()

تطو ن) (92222 ( تطو ن)  لزيتون 

 ملغ2ب

عنو نه) ()  لسيدة  ك2 م  ل2 يس 
أزال  لزيتون) قنيق2ة  ماعة  دو ر 

تطو ن)92222)تطو ن  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)269.

181I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ARGUINI SMART
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE(SEBOU(ET(ALLAL(BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

ARGUINI(SMART ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لنهضة  

2 زنقة 29 رقم 2527  - 52)21 

سيدي 3حيى  لغ2ب  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(97

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ARGUINI(SMART

تحويل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 المو ل.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 -   2527 رقم) (29 زنقة) (2 (  لنهضة)

52)21)سيدي 3حيى  لغ2ب  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):) ملغ2ب سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: عثمان  ركيني)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () عثمان  ركيني   لسيد 
 21(52   2527 رقم) (2 حي  لنهضة)

سيدي 3حيى  لغ2ب)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عثمان  ركيني   لسيد 
 21(52   2527 رقم) (2 حي  لنهضة)

سيدي 3حيى  لغ2ب)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي   البتد ئية 

2))3نا23)))2))تحت رقم)21.

185I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

ALMAVERTE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE(SEBOU(ET(ALLAL(BEN 65

 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC

ALMAVERTE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 

مارتيف عبد  لسالم بن محمد مكت1 
) رال رلوري  قامة رياض  لزيتون  

 لقنيط2ة 21222  لقنيط2ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61262

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALMAVERTE

تسييف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 الستغالل  لفالحي

 الستشارة و  لتسييف).
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دور ت تكوينة.

زنقة) (22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

مارتيف عبد  لسالم بن محمد مكت1)

رال رلوري  قامة رياض  لزيتون)) ((

 لقنيط2ة)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):) ملغ2ب سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد))نبيل  لح2 تي):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 (52 ( (: ( محمد  لشليح)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد خالد  لشليح):))52))حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

نبيل  لح2 تي) ( محمد)  لسيد 

عنو نه) ()12)زنقة  بن  بي زرعة شقة)

رقم))2  21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

 لسيد محمد  لشليح))عنو نه) ()5 

زنقة ك2د علي شقة))2) قامة سالمة)

ب)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

 5  لسيد خالد  لشليح عنو نه) ()

زنقة ك2د علي شقة))2) قامة سالمة)

ب)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

نبيل  لح2 تي) ( محمد)  لسيد 

عنو نه) ()12)زنقة  بن  بي زرعة شقة)

رقم))2  21222) لقنيط2ة  ملغ2ب

 لسيد محمد  لشليح))عنو نه) ()5 

زنقة ك2د علي شقة))2) قامة سالمة)

ب)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)61262.

186I

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

AS UR WORKS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

 RUE(EL(HOURIA(N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA(MAROC

AS(UR(WORKS  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2  

 لحارة  لزريكات  وروس   ل2شيد3ة - 

222)5  ل2 شيد3ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25625

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 AS UR(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.WORKS

:) العمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملختلفة)

 لتجارة.

قص2)) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لحارة  لزريكات  وروس)) ل2شيد3ة)-)

222)5) ل2 شيد3ة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عيد  لعزيز)  لسيد  لحياوي 

) لحارة  لزريكات) قص2) عنو نه) ()

 وروس)) ل2شيد3ة)222)5) ل2 شيد3ة)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عيد  لعزيز)  لسيد  لحياوي 

) لحارة  لزريكات) قص2) عنو نه) ()

 وروس)) ل2شيد3ة)222)5) ل2 شيد3ة)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)262.

187I

 نديستفي ماروكان د3مطو

انديستري ماروكان ديمطو
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 نديستفي ماروكان د3مطو

 قامة مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة ، 2)88)، 

 ملحمد3ة  ملغ2ب

 نديستفي ماروكان د3مطو ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي   قامة 

مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة - 2)88) 

 ملحمد3ة   ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22885

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  ملجيد)) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (122 ( لعموم)

)ة())) ) لسيد) 122)حصة لفائدة) أصل)

محمد سعيد)) لطنجي بتاريخ)29)3نا23)

.(2((

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)7)2.

188I

 نديستفي ماروكان د3مطو

انديستري ماروكان ديمطو
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

 نديستفي ماروكان د3مطو

 قامة مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة ، 2)88)، 

 ملحمد3ة  ملغ2ب

 نديستفي ماروكان د3مطو ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي    قامة 

مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة - 8822) 

 ملحمد3ة   ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22885

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)29)3نا23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

شارع) (25 ) قامة مسك  لليل رقم) («

(- عبد  لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة)

(« إلى) ) ملغ2ب«) 8822)) ملحمد3ة)
22) ملحمد3ة) رقم) (2 تجزئة  لكمامة)

- 2)88)) ملحمد3ة))) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد3ة))بتاريخ)29)3نا23)

))2))تحت رقم)7)2.

189I

 نديستفي ماروكان د3مطو

 انديستري ماروكان ديمطو
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لش2كة

 نديستفي ماروكان د3مطو

 قامة مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة ، 2)88)، 

 ملحمد3ة  ملغ2ب

  نديستفي ماروكان د3مطو ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي   قامةأ 

مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة - 8822) 

 ملحمد3ة   ملغ2ب.
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تغييف نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22885

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(( 3نا23) (29 في)  ملؤرخ 

نشاط  لش2كة من)»مشغل  ملسبك«)

إلى)» لتجارة و  لتصد23 و  الستيف د«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد3ة))بتاريخ)29)3نا23)

))2))تحت رقم)7)2.

192I

 نديستفي ماروكان د3مطو

 انديستري ماروكان ديمطو

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

 نديستفي ماروكان د3مطو

 قامة مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة ، 2)88)، 

 ملحمد3ة  ملغ2ب

  نديستفي ماروكان د3مطو ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مق2ها  ال تماعي   قامة 

مسك  لليل رقم 25 شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي  ملحمد3ة - 8822) 

 ملحمد3ة.

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22885

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تحويل) ((2(( 3نا23) (29  ملؤرخ في)

 لشكل  لقانوني للش2كة من)»ش2كة)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«)إلى)»ش2كة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك)

 لوحيد«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)7)2.

192I

STREET(BUSINESS(CENTER

CHALLAL BIO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STREET(BUSINESS(CENTER

عمارة رقم 22، رقم 7، زنقة  لح2ية، 

 ليز، م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

CHALLAL(BIO ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 92  سيف 

د، مكت1 رقم 2    - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((159

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CHALLAL(BIO

:) إلنتاج) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و لدو  ن) وت2بية  ملو �ضي   لزر عي 

وتسييف و ستغالل  ألر �ضي  لفالحية.

 92 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 12222 -     2  سيف د،)مكت1 رقم)

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد 3اسين شالل):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () شالل  3اسين   لسيد 

 12222  27 ريال) مثيل،) ال  إقامة 

م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () شالل  3اسين   لسيد 

 12222  27 ريال) مثيل،) ال  إقامة 

م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)-.

19(I

STREET(BUSINESS(CENTER

CALL NOW
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STREET(BUSINESS(CENTER

عمارة رقم 22، رقم 7، زنقة  لح2ية، 

 ليز، م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

CALL NOW ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة 22 
رقم 7 شارع  لح2ية  ليز - م2 كش 

12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((125

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (25

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 CALL (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.NOW

م2كز) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 تصاالت.

 22 :)شقة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

م2 كش) (- شارع  لح2ية  ليز) (7 رقم)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (:  لسيد مصطفى بعطيك)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

بعطيك) مصطفى   لسيد 

 11Rue(Des(Pres(59280() (عنو نه

Armentieres)ر2نسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

بعطيك) مصطفى   لسيد 

 11Rue(Des(Pres(((59280() (عنو نه

Armentieres)ر2نسا

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)159)22.

192I

TQG(FIDUCIAIRE

BIG VISION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

إنشاء)ر2ع تابع للش2كة

TQG(FIDUCIAIRE

رقم 2222 بن تاشفين  زلي ، 

12252، م2 كش  ملغ2ب

BIG(VISION ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 2 

 الزدهار 2 عمارة 22 محاميد 9 

م2 كش - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

إنشاء ر2ع تابع للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6(172
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)7))3نا23)))2))تق2ر إنشاء)

ر2ع))تابع للش2كة))تحت  لتسمية)-)و)

 لكائن بالعنو ن  ملحل  لتجاري رقم)

بدو ر  مل2 بطين  ماعة) ) لكائن  (22

 12222 (- (  مزوضة  قليم شيشاوة)

ط2ف) من  و  ملسيف  م2 كش  ملغ2ب 

 لسيد)ة() 3ت حقي  ب2 هيم.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2517.

191I

TQG(FIDUCIAIRE

VIE VERTE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

TQG(FIDUCIAIRE

رقم 2222 بن تاشفين  زلي ، 

12252، م2 كش  ملغ2ب

VIE VERTE ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 216 بلوك 

1) تجزئة نخيل سيدي 3وسف 

بن علي م2 كش - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(9227

بمقت�ضى  لجمع  لعام)

نونبف) ((1 في)  إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لش2كة) ررع  تم  ((2(2

درهم«) (252.222.222« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (62.222.222« من) أي 

»22.222.222))درهم«)عن ط2يق)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2515.

195I

smaticomp

ALTITUDE CONFECTION I
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

 ALTITUDE(CONFECTION(I

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 252 

زنقة  سامة  بن زيد  لطابق )  لحي 

 اليس2 منطقة  ملعاريف  لد ر 

 لبيضاء  - 2222)  لد ر  لبيضاء   

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5226(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALTITUDE(CONFECTION(I

بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتسويق  التو ب.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)252)زنقة)

 سامة  بن زيد  لطابق))) لحي  اليس2)

(- ( منطقة  ملعاريف  لد ر  لبيضاء)

2222)) لد ر  لبيضاء))) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  3وب  لهز ز):))2.222)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  3وب  لهز ز):)2222)بقيمة)
222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  3وب  لهز ز 
 إقامة حد ئق بلفد23 عمارة أ شقة)
زنقة ال رد ن عين  لبف ة  لد ر) (121
2222)) لد ر  لبيضاء))  لبيضاء)

 ملغ2ب).
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  3وب  لهز ز 
 إقامة حد ئق بلفد23 عمارة أ شقة)
زنقة ال رد ن عين  لبف ة  لد ر) (121
2222)) لد ر  لبيضاء))  لبيضاء)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822982.
196I

BEN.COMPTA

 SERVICE TECHNIC PRO ET
NEGOCE OF MOROCCO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

BEN.COMPTA
شارع  لدرروفي عمارة  إلتحاد 

 لسكنية  لطابق  لثاني رقم 27 
OUJDA(MAROC ،62222 ، و دة

 SERVICE(TECHNIC(PRO(ET
NEGOCE(OF(MOROCCO ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق عين 
بني مطه2 حي  لوراء  س1 رقم )) - 

62222 و دة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28727
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 SERVICE( TECHNIC( PRO( ET

.NEGOCE(OF(MOROCCO

مختلف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 نو ع  لبناء.

 ملقا3ضة.

 لتسويق

ط2يق) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

رقم) )س1) عين بني مطه2 حي  لوراء)

)) - 62222)و دة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد) مسعودي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد بوكيفو  لياس):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد مسعودي محمد عنو نه) ()

حي بابا  عم2 زنقة  لطارف قص2 زناقة))

62222)رجيج  ملغ2ب.

عنو نه) () بوكيفو  لياس   لسيد 

حي موريطانيا تجزئة  لسعيدي زنقة)

د7)رقم)2 62222)و دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد مسعودي محمد عنو نه) ()

حي بابا  عم2 زنقة  لطارف قص2 زناقة))

62222)رجيج  ملغ2ب

عنو نه) () بوكيفو  لياس   لسيد 

حي موريطانيا تجزئة  لسعيدي زنقة)

د7)رقم)2 62222)و دة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)269.

197I
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FIDUCIAIRE(HAOUZ(CONSEIL

 SOCIETE GROUPE
IBNELFAKIHE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(HAOUZ(CONSEIL

د ر  لبف و  الحسان عمارة - د - رقم 2 

شارع  بن سينا  لد ود3ات م2 كش ، 

12282، م2 كش  ملغ2ب

 SOCIETE GROUPE

IBNELFAKIHE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملحل رقم 

22 د ر  لبف و  الحسان  لشط2  لتاني 

 لدود3ات م2 كش - 12282 م2 كش 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((525

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

متبوعة) تسمية  لش2كة 

بمختص2) عند  إلقتضاء)

 SOCIETE GROUPE (: تسميتها)

.IBNELFAKIHE

تجارة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 الملنيوم- لز اج.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):) ملحل رقم)

د ر  لبف و  الحسان  لشط2  لتاني) (22

م2 كش) (12282 (-  لدود3ات م2 كش)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد شكور هشام):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (:  لسيد شكور عبد  لك2يم)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () هشام  شكور   لسيد 

 226 رقم) دو ر  لس2 غنة  لقد3م 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

عبد  لك2يم) شكور   لسيد 

عنو نه) ()دو ر  لس2 غنة  لقد3م رقم)

226)م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () هشام  شكور   لسيد 

 226 رقم) دو ر  لس2 غنة  لقد3م 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)595)22.

198I

EL(ADARISSA(COSEILS(SARL

DIYAR MAHIRI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

EL(ADARISSA(COSEILS(SARL

 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA(N4

 2EME(ETAGE  BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL(MAROC

DIYAR(MAHIRI ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 لعثمانية،  ملنطقة  إلد رية،  لطابق 

 لثالث، )توطين( بني مالل 2222) 

بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(282

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 DIYAR(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.MAHIRI
مطور) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقار ت
من) غيفها  أو  وبيع  ملباني  ش2 ء)

 لعمليات  لعقارية.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لعثمانية،) ملنطقة  إلد رية،) لطابق)
 (2222 مالل) بني  )توطين()  لثالث،)

بني مالل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عزيز مهيفي):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد عزيز مهيفي عنو نه) ()دو ر)
 والد  لعيش بني شكد ل  لفقيه بن)
صالح) بن  ) لفقيه  ((2(22 صالح)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  ملولودي مهيفي عنو نه) ()
بن) ) لفقيه  (22 تجزئة سهام  ل2قم)
صالح) بن  ) لفقيه  ((2(22 صالح)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)2)2.
199I

BEN.COMPTA

SOBELCAS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
توسيع نشاط  لش2كة)

BEN.COMPTA
شارع  لدرروفي عمارة  إلتحاد 

 لسكنية  لطابق  لثاني رقم 27 
OUJDA(MAROC ،62222 ، و دة

SOBELCAS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي زنقة بني 

م2ين عمارة لعلج  لطابق  لثاني رقم 

25 - 62222 و دة  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25989

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)22)3نا23)))2))تمت إضارة)

إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

 الستغالل  لغابوي.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)128.

522I

gefoco

ABBASSI HUILLE
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

قفل  لتصفية

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

ABBASSI(HUILLE مجموعة ذ ت 

 لنفع  القتصادي

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : م2كز 

 لغيات  سفي - 16222  سفي 

 ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.22829

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

))2))تق2ر حل) 22)ربف 23)  ملؤرخ في)

ذ ت) مجموعة  (ABBASSI( HUILLE

رأسمالها) مبلغ   لنفع  القتصادي 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

م2كز  لغيات  سفي)  إل تماعي 

نتيجة) 16222) سفي  ملغ2ب   -

اللظ2وف  لطارئة.
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و عين:

و) عبا�ضي  ( خالد)  لسيد)ة()

م2كز  لغيات  ماعة) عنو نه) ()

16222) سفي  ملغ2ب)  لغيات  سفي)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

م2كز) وفي  ((2(( ربف 23) (22 بتاريخ)

16222) سفي) (-  لغيات  سفي)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

))2))تحت رقم)98.

522I

gefoco

 ABDA ALIMENTATION

SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

 ABDA(ALIMENTATION(SARL

AU ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : )25 

بلوك 22 حي  ل2ياض  سفي - 16222 

 سفي  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.22(92

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

))2))تق2ر حل) 22)ربف 23)  ملؤرخ في)

 ABDA( ALIMENTATION( SARL

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة  (AU

ذ ت  لش2يك  لوحيد مبلغ رأسمالها)

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

 إل تماعي))25)بلوك)22)حي  ل2ياض)

 سفي)-)16222) سفي  ملغ2ب نتيجة)

الملنارسة.

و عين:
) لع2راوي و) عبد  للله)  لسيد)ة()
22)حي  ل2ياض) )25)بلوك) عنو نه) ()
 سفي)16222) سفي  ملغ2ب كمصفي)

)ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 25( وفي) ((2(( ربف 23) (22 بتاريخ)
بلوك)22)حي  ل2ياض  سفي)-)16222 

 سفي  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

))2))تحت رقم)97.
52(I

gefoco

RAFAMED TISSUS SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

 RAFAMED(TISSUS(SARL(AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : حي 
خ2 رزة كزولة  سفي - 16222 

 سفي  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.9722

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)
 RAFAMED( TISSUS( SARL( AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   لش2يك  لوحيد 
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 إل تماعي حي خ2 رزة كزولة  سفي)-)
16222) سفي  ملغ2ب نتيجة لكوريد.

و عين:
) قطي1 و)  لسيد)ة()عبد  لغفور)
كزولة  سفي) خ2 رزة  حي  عنو نه) ()
)ة() كمصفي) 16222) سفي  ملغ2ب 

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)22)نونبف)2)2))وفي حي خ2 رزة)
كزولة  سفي)-)16222) سفي  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
نونبف) (22 بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئية 

2)2))تحت رقم)8)5).

522I

CAF(MAROC

CANTUCCINI
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

CAF(MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER(MAROC
CANTUCCINI ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
سيدي  عمار رقم )) - 92222 

طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(12(2
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CANTUCCINI
مخبزة و) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

حلويات.
شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
سيدي  عمار رقم))) - 92222)طنجة)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (:  لسيدة أمال  لحسيسن)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: لبنى  لحسيسن)  لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

أمال  لحسيسن)  لسيدة 
 (( عنو نه) ()زنقة سيدي  عمار رقم)

92222)طنجة  ملغ2ب.
 لسيدة لبنى  لحسيسن عنو نه) ()
 ( ط) (19 شارع محمد  لخامس رقم)

92222)تطو ن  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () علي  سوس   لسيد 
 92222  (( شارع سيدي  عمار رقم)

طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52712).

521I

gefoco

ABDA FIRST CLEAN
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

ABDA(FIRST(CLEAN ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 15 تجزئة 
 لجوه2ة حي   نان  سفي - 16222 

 سفي  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(122

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ABDA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.FIRST CLEAN
:) عمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء)و  لتنظيف.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)15)تجزئة)
 16222 (-  لجوه2ة حي   نان  سفي)

 سفي  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: لهالل) بو معة   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 2222 (: لهالل) بو معة   لسيد 

بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () لهالل  بو معة   لسيد 
15)تجزئة  لجوه2ة حي   نان  سفي)

16222) سفي  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () لهالل  بو معة   لسيد 
15)تجزئة  لجوه2ة حي   نان  سفي)

16222) سفي  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

))2))تحت رقم)-.
525I

FIDUCIAIRE(ZERROUKI

AZZAOUI PROJETS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(ZERROUKI
 36RUE(DE(CASABLANCA(APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

AZZAOUI(PROJETS ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 26 
شارع بيف أنزر ن حي  لحسني  لطابق 
 لثالث مكت1 2)  - 62222 ب2كان 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8(77

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AZZAOUI(PROJETS
مكت1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لدر سات للهندسة  ملدنية.
 26 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع بيف أنزر ن حي  لحسني  لطابق)
ب2كان) (62222  -   (2  لثالث مكت1)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: عز وي) راروق   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () عز وي  راروق   لسيد 
حي  ملسيفة) درعة  و د  زنقة  (225

62222)ب2كان  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () عز وي  راروق   لسيد 
حي  ملسيفة) درعة  و د  زنقة  (225

62222)ب2كان  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)))2)/)7.

526I

FIDUCIAIRE(AMER(FISC

شركة سبيد لالسفار ش.م.م
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(AMER(FISC
 RUE(OUAZZANE(IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR(MAROC

ش2كة سبيد لالسفار ش.م.م ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي بو 
شو ف  لناظور - 222)6  لناظور 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2222
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
ش2كة) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

سبيد لالسفار ش.م.م.
*) لنقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لوطني و  لدولي لالرساليات
*)نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

بو) حي  (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
222)6) لناظور) (- شو ف  لناظور)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (:  لسيد  لوهابي نور  لد3ن)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (: روزي)  لسيد  لوهابي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
نور  لد3ن)  لسيد  لوهابي 
حي أوالد  ب2 هيم  لناظور) عنو نه) ()

222)6) لناظور  ملغ2ب.

عنو نه) () روزي   لسيد  لوهابي 

 6(222 أوالد  ب2 هيم  لناظور) حي 

 لناظور  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

نور  لد3ن)  لسيد  لوهابي 

حي أوالد  ب2 هيم  لناظور) عنو نه) ()

222)6) لناظور  ملغ2ب

عنو نه) () روزي   لسيد  لوهابي 

 6(222 أوالد  ب2 هيم  لناظور) حي 

 لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)6))3نا23)

))2))تحت رقم)262.

527I

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA

STE EL MEDTRANS CATALA

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA

شارع محمد  لخامس رقم 22 

 لطابق  لثاني خنيف2ة ، 51222، 

خنيف2ة  ملغ2ب

 STE(EL(MEDTRANS(CATALA

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي تجزئة  رقم 

22 حي  لنف س خنيف2ة - 51222 

خنيف2ة  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1287

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( ربف 23) (2( في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضارة  ألنشطة  لتالية 

 لش2كة  لحالي):

نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بخنيف2ة))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)11.

528I
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MOHAMED(SAFRIOUI

FONCIERE PACIFIQUE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MOHAMED(SAFRIOUI
 GHANDI(MALL(BD(GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA(MAROC
FONCIERE(PACIFIQUE ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 222 

 BOULEVARD(D(ANFA 6EME
ETAGE(APT 6 C - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغ2بية
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8222(7
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FONCIERE(PACIFIQUE
تأ يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لعقار ت  ملف2وشة وغيف  ملف2وشة)؛.

 222 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 BOULEVARD( D( ANFA( 6EME
ETAGE APT 6 C - (2222) لد ر)

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
222)حصة) ( (:  لسيد حسن ب2 دة)

بقيمة)22.222)درهم للحصة.
 لسيدة صوريا ب2 دة):))222)حصة)

بقيمة)22.222)درهم للحصة.
 222 ( (:  لسيدة سوريا صحياوي)
حصة بقيمة)22.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 Res() (لسيد حسن ب2 دة عنو نه 

 Les( Allées( marines( Imm( B( etg

)4) لد ر) Appt( 9( Ain( Daib( 20000

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.

عنو نه) () ب2 دة  صوريا   لسيدة 

 Lot(Belle(Vue(N(25(Anfa(20000

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.

صحياوي) سوريا   لسيدة 

 Lot( Belle( Vue( N( 25 عنو نه) ()

Anfa(20000) لد ر  لبيضاء) ململكة)

 ملغ2بية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ب2 دة  حسن   لسيد 

 Res( Les( Allées( marines( Imm( B

etg(4(Appt(9(Ain(Daib(2000) لد ر)

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

529I

FUTURE CONSEIL

 STE HASSAN MOHAMED

INVEST SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FUTURE CONSEIL

52 زنقة 3وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 6222)، ب2شيد  ملغ2ب

 STE(HASSAN(MOHAMED

INVEST SARL AU ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 

 لح2ية  لطابق  لثالت  لشقة 5 - - 

2)22)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522((2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((8

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 HASSAN( MOHAMED( INVEST

.SARL AU

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.

زنقة) (22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 -  -  5  لح2ية  لطابق  لثالت  لشقة)

2)22)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حسن محمد سعد  لحسن)

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد حسن محمد سعد  لحسن)

عنو نه) ()زنقة  منة بنت وه1 طابق)

2222)) لد ر لبيضاء)  22 شقة) (2

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد حسن محمد سعد  لحسن)

عنو نه) ()زنقة  منة بنت وه1 طابق)

2222)) لد ر لبيضاء)  22 شقة) (2

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82251.

522I

EURODEFI

SKDM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

EURODEFI

 BD(ABDELMOUMEN(APPT 229

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

SKDM ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 229 شارع 

عبد  ملومن  لطابق  لثاني رقم ١٥ - 

2262)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522257

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

.SKDM(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

:) مللكية)) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 إلد رة أو  لتشغيل عن ط2يق  إل3جار)

ش2 ء)تأ يف أي مبنى آخ2.

 229 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لثاني رقم)

١٥ - 2262)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()) دحو  سكينة   لسيدة 

2262)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()) دحو  سكينة   لسيدة 

2262)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822572.

522I

THE(RIGHT(POINT

CONSIG

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

THE(RIGHT(POINT

 RUE(SAAD(IBNOU(ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA(MAROC

CONSIG ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6) شارع 

م2س  لسلطان  لطابق  الول شقة 

2 - 2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في))2)3نا23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

م2س  لسلطان  لطابق) شارع  ((6«

 الول شقة)2 - 2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب«)إلى)»ز وية شارع  لشفشاوني)

 27 )) لطابق  ل2 بع رقم) إقامة روبيف)

2222)) لد ر  لبيضاء)) (- عين  لسبع)

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1162.

52(I

MOHAMED(SAFRIOUI

Y.M.S.A
إعالن متعدد  لق2 ر ت

MOHAMED(SAFRIOUI

 GHANDI(MALL(BD(GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA(MAROC

Y.M.S.A »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

 RUE 27 :وعنو ن مق2ها  ال تماعي

 DE(RHODES(QUARTIER(DES

HOPITAUX - -  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغ2بية.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم  لق2 ر  ألول:) لذي 3نص)

على ما3لي:)o)قام  لسيد عبد  لحميد)

وأربعمائة) ألفين  بتحويل   2نيت 

(
ً
)مملوكا

ً
وثمانية وأربعين))118)()سهما

له في)Y.M.S.A)إلى  لسيد عبد  ل2حيم)

لطيفة) قامت  لسيدة  (o (  2نيت.)

(
ً
أم2ي2 بتحويل ثالثة عش2))22()سهما

إلى  لسيد) (Y.M.S.A في) لها  مملوكة 

قام  لسيد) (o ( عبد  ل2حيم  2نيت.)

عش2) ثالثة  بتحويل  مهدي  2نيت 

)له في)Y.M.S.A)إلى)
ً
)مملوكا

ً
)22()سهما

قام) (o (  لسيد عبد  ل2حيم  2نيت.)

بتحويل)  لسيد عبد  لك2يم  2نيت 

له) (
ً
مملوكا (

ً
سهما ()22( عش2) ثالثة 

إلى  لسيد عبد  ل2حيم) (Y.M.S.A في)

قام  لسيد أمين  2نيت) (o (  2نيت.)

(
ً
سهما ()22( عش2) ثالثة  بتحويل 

)له في)Y.M.S.A)إلى  لسيد عبد)
ً
مملوكا

 ل2حيم  2نيت.

ق2 ر رقم  لق2 ر  لثاني:) لذي 3نص)

على ما3لي:)تعيين  لسيد أنور لح2يزي)

)غيف ش2يك
ً
)مشاركا

ً
مد23 

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

6:) لذي 3نص على) بند رقم  لبند)
أسماؤهم.) ما3لي:) لش2كاء) لتالية 
(• وهي:) (، نقد3ة) مساهمات  تقد3م 
بمبلغ) عبد  ل2حيم  2نيت   لسيد 
•) لسيدة) درهم) (2،474،000.00
درهم) (6522.22 سعاد شيغيف بمبلغ)
مبلغ) •) الستاذ  سماعيل  2نيت 
كلثوم) •) لسيدة  درهم) (6522.22
درهم) (6522.22 مبلغ)  2نيت 
مبلغ) عائشة  2نيت  •) لسيدة 

6522.22)درهم
3نص) 7:) لذي  رقم  لبند) بند 
مال  لش2كة) رأس  3بلغ  ما3لي:) على 
وهي مقسمة) درهم.) (2،500،000.00
 522.22 بقيمة) سهم  (5222 إلى)
(، مكتت1 بها بالكامل) (، درهم للسهم)
مدروعة بالكامل ومخصصة للش2كاء)
بما 3تناس1 مع مساهماتهم)،)وهي:)•)
 1918 عبد  ل2حيم  2نيت.)  لسيد 
سهم)•) لسيدة سعاد شيغيف)22)سهم)
22)سهم) •) لسيد إسماعيل  2نيت)
(• سهم) (22 •) لسيدة كلثوم  2نيت)

 لسيدة عائشة  2نيت)22)سهم
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)229)82.

522I

TARGET PARTNERS

TARGET PARTNERS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

TARGET PARTNERS
72، شارع أنفا، ز وية 2، زنقة كلو 
دو ب2ورانس  لطابق 2 ،رقم 226 ، 

2262)،  لد ر لبيضاء  ملغ2ب
TARGET PARTNERS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 72، شارع 
أنفا، ز وية 2، زنقة كلو دو ب2ورانس 

 لطابق 2 ،رقم 226 - 2262) 
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1((612

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((2(( 3نا23) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

»52.222))درهم«)أي من)»222.222 

عن) درهم«) (252.222« إلى) درهم«)

أو) نقد3ة  حصص  تقد3م  ( (: ط2يق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822722.

521I

Sara(Facility(Invest(sarl

SANKOTE شركة
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Sara(Facility(Invest(sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

ش2كة SANKOTE   ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل 

2، زنقة 21،  لزرهونية - 52222 

مكناس  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27712

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

خد3جة رليت) )ة() تفويت  لسيد)

212)حصة   تماعية من أصل)212 

حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد  لسالم)

 لسا3ح بتاريخ))2)3نا23)))2).

صنجي) لطفي  )ة() تفويت  لسيد)

222)حصة   تماعية من أصل)222 
حصة لفائدة)) لسيد))ة()ليلى  لبف وي)

بتاريخ))2)3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)161.

525I
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CONSEILS EVERNAGE

PANDATI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°27

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH(maroc

PANDATI ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة 
 وه2ة  لطابق  لتاني شقة رقم 
27 شارع عالل  لفا�ضي - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.87157

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)9))أكتوب2)2)2))تق2ر حل)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (PANDATI  لش2يك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
مق2ها  إل تماعي  قامة  وه2ة)
شارع) (27 رقم) شقة   لطابق  لتاني 
م2 كش) (12222 (- عالل  لفا�ضي)

 ملغ2ب نتيجة ل):)توقف  لنشاط.
ب  قامة) مق2  لتصفية  حدد  و 
 27  وه2ة  لطابق  لتاني شقة رقم)
شارع عالل  لفا�ضي)-)12222)م2 كش)

 ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة())زين1))موزوغ و عنو نه) ()
58شارع بول بيفت)59222)ليل ر2نسا)
)ة() كمصفي) ر2نسا  ليل  (59222

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)597)22.

526I

 ئتمانية  لهدى

ALFAYZ HABITAT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 ئتمانية  لهدى

2)2 زنقة  بن خلدون ب2شيد ، 

6222)، ب2شيد  ملغ2ب

ALFAYZ(HABITAT ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )27  ليس2 

) ب2شيد - 6222) ب2شيد  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26((7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALFAYZ(HABITAT

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.

 27( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

ب2شيد) ((6222 (- ب2شيد) ((  ليس2)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: هشام) بنبنور   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () هشام  بنبنور   لسيد 

)27) ليس2)))ب2شيد)6222))ب2شيد)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () هشام  بنبنور   لسيد 
)27) ليس2)))ب2شيد)6222))ب2شيد)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

))2))تحت رقم)222.
527I

Bureau(de(La(competences(consultation

FREELANCE-TOPO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 Bureau(de(La(competences
consultation

 Angle(bvd(ALBAAT(ET(BVD
 ALFOURSSANE(RUE(ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03
 2EME(ETAGE(LAAYOUNE ،

72222،  لعيون  ملغ2ب
Freelance-TOPO  ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
 U36   - كلومينا  لقد3مة رقم

72222  لعيون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.Freelance-TOPO
:) لقيام) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
و لشبكات) حول  لط2ق  بالد رسة 
 ملتنوعة،)م2 قبة مو قع  لبناء،أعمال)

وكل)  لهندسة  ملدنية، لتصميم 

ما3تعلق باالنشاء ت  لعامة، لتجارة)

وتقد3م  لخدمات....

تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 U26   - 72222(كلومينا  لقد3مة رقم

 لعيون  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لودود  لعس2ي)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لودود  لعس2ي)  لسيد 

عنو نه) ()حي ولي  لعهد شارع  لحز م)

رقم)77  72222) لعيون  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لودود  لعس2ي)  لسيد 

عنو نه) ()حي ولي  لعهد شارع  لحز م)
72222) لعيون) 77) لعيون) رقم)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

28)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/222.

528I

MINBAR(AL(ISTICHARA

 STE CHAMPS DE

COMMERCE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MINBAR(AL(ISTICHARA

تجزئة ملسيفدي ط2يق ف 1 رقم )) 

ظه2  ملحلة ، 62222، و دة  ملغ2ب

 STE(CHAMPS(DE(COMMERCE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق 

سيدي 3حي تجز ة توريق رقم 62 

و دة - 62222 و دة  ملغ2ب
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تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28729

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CHAMPS(DE(COMMERCE

:)بيع  ملو د) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 الولية للحلويات

تا 2 مستورد.

ط2يق) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 62 رقم) توريق  تجز ة  3حي  سيدي 

و دة)-)62222)و دة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

722)حصة) ( (:  لسيد رشيد أحمد)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (: نورل)  لسيد  لكندوز 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد رشيد أحمد عنو نه) ()حي)

 62222 12  لقدس ط2يق لويزة رقم)

و دة  ملغ2ب.

عنو نه) () نورل   لسيد  لكندوز 

رقم) كلتوم شارع سيشال  أم  تجز ة 

2) 92252)مارتيل  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد رشيد أحمد عنو نه) ()حي)

 62222 12  لقدس ط2يق لويزة رقم)

و دة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)122.

529I

UNIVERS(JOUHARI

MA SOLUTIONS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

UNIVERS(JOUHARI

82 شارع موالي سليمان  لطابق ) 

 ل2قم 2 عين  لسبع ، 2592)،  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

MA(SOLUTIONS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي إقامة 

 ملولد 22 عمارة أ2  ل2قم 11 سيدي 

مع2وف - 2252)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(28275

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

رأسمالها) مبلغ  ( (MA( SOLUTIONS

مق2ها) وعنو ن  درهم  (22.222

22)عمارة أ2   إل تماعي إقامة  ملولد)

 (2252 (- سيدي مع2وف) (11  ل2قم)

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

مز ولة  ي) عن  توقف  في   لش2كة 

نشاط.

إقامة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

11)سيدي) 22)عمارة أ2) ل2قم)  ملولد)

2252)) لد ر  لبيضاء) (- مع2وف)

 ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لش2 ط  ( شكي1)  لسيد)ة()

زنقة  مليد ن  لشقة) (7 عنو نه) ()

2212)) لد ر  لبيضاء) حي بالمي) (28

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

إقامة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

11)سيدي) 22)عمارة أ2) ل2قم)  ملولد)

مع2وف  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822582.
5(2I

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA

STE EL MEDTRANS CATALA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 22 

 لطابق  لثاني خنيف2ة ، 51222، 
خنيف2ة  ملغ2ب

  STE(EL(MEDTRANS(CATALA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي تجزئة  رقم 
22 حي  لنف س خنيف2ة - 51222 

خنيف2ة   ملغ2ب.
توسيع نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1287

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( ربف 23) (2( في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضارة  ألنشطة  لتالية 

 لش2كة  لحالي):
نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بخنيف2ة))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)11.
5(2I

G.MAO.CCF

STE   M2VRD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

G.MAO.CCF
 AVENUE(HASSAN(II(VILLE (1

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE   M2VRD ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم  16  
مك2ر زنقة  2 حي سيدي   لهادي  
زو غة  راس رقم  16  مك2ر زنقة  
2 حي سيدي   لهادي  زو غة  راس 

22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

   STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.M2VRD

:)مقاول في) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 الشغال  ملختلفة))و  لبناء.
  16 ( رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

) لهادي)) سيدي) حي  (2 ( زنقة) مك2ر 

مك2ر زنقة)) ( (16 ( راس رقم) ( زو غة)

راس) ( زو غة) ( ) لهادي) حي سيدي) (2

22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد محمد)) لحمد ني))عنو نه) ()
رقم)2)))تجزئة)) لفتح))زو غة)) لعليا)

راس)22222)راس  ملغ2ب.

) لعم2 ني عنو نه) () منيف)  لسيد 

222))بلوك))ب))زو غة))راس)22222 

راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد محمد)) لحمد ني))عنو نه) ()
رقم)2)))تجزئة)) لفتح))زو غة)) لعليا)

راس)22222)راس  ملغ2ب

) لعم2 ني عنو نه) () منيف)  لسيد 

222))بلوك))ب))زو غة))راس)22222 

راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))/2)6.

5((I
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lecomptable

EXPANSION INVEST
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc سفي 
EXPANSION INVEST ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 227 زنقة 
 بن منيف  قامة  لورقاء  لطابق ) 

رقم 28  لد ر  لبيضاء 2222)  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522682

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.EXPANSION INVEST
:) لش2كة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
تد23  ألور ق  ملالية) أو  تستثم2 

و ألصول  لعقارية في حسابها.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)227)زنقة)
 ( منيف  قامة  لورقاء) لطابق)  بن 
2222)) لد ر) 28) لد ر  لبيضاء) رقم)

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد 3اس2 رشيد):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 29  لسيد 3اس2 رشيد عنو نه) ()

بوزيد) زنقة  لدرة حي  لف2ح سيدي 
16222) سفي  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

 29  لسيد 3اس2 رشيد عنو نه) ()
بوزيد) زنقة  لدرة حي  لف2ح سيدي 

16222) سفي  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.
5(2I

COMPTAFFAIRES

HGC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

COMPTAFFAIRES
 EL(WAFA(RUE(EL(JAHID
 RESIDENCE(ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA(MAROC
HGC »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 27) شارع 
 ملقاومة  لحسنية زنقة 27  لعالية - 

8822)  ملحمد3ة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.22(22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)22)ربف 23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 عالن عن وراة  لش2يك  لسيد هيفف)
ر2ونسو   ندر و ستم2 ر  لش2كة مع)
 لورثة)) لسيد سلمان  ندر و  لسيد)

سعد  ندر.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
على  لورثة) ر سمال  لش2كة  توزيع 
حصة) (275 سلمان)  لسيد  ندر 

و لسيد  ندر سعد)275)حصة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 
من ش2كة محدودة  ملسؤولية ذ ت)
 لش2يك  لوحيد  لى ش2كة محدودة)

 ملسؤولية

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

هند) بتعيين  لسيدة  تغييف  ملسييف 

للش2كة) وحيدة  كمسييفة  مجدوبي 

ملدة غيف محددة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

3نص) )2-7-6-2:) لذي  رقم) بند 

تحيين  لنظام  ألسا�ضي) ما3لي:) على 

للش2كة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)71).

5(1I

FIDUCIAIRE(MOLIFID

KARIM TOURS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

FIDUCIAIRE(MOLIFID

 AVENUE(MOHAMED(V

 RESIDENCE(AL(ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE(MAROC

KARIM(TOURS  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 ملقاومة رقم 62 - 222)9  لع2 ئش 

 ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(182

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) ((2(( )2)ربف 23)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لح2 ق ك2يم))كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)269.

5(5I

محاسبات  لبيفوني

 PALAIS RAZALA
بالي غز لة

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

محاسبات  لبيفوني

كتبية ) شارع  لحسن  لثاني رقم 

28  ليز م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

palais(razala بالي غز لة ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : 28 درب 

 لف2 ن بال1  3الن بوطويل م2 كش - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.82982

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

palais(razala)بالي غز لة ش2كة ذ ت)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

 28 درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي)

بوطويل) بال1  3الن  درب  لف2 ن 

م2 كش  ملغ2ب) (12222 (- م2 كش)

تاثيف) و  لنها3ة  لتسييف  لح2  نتيجة 

 اءحة كورونا على  لقطاع  لسياحي.

و عين:

 لسيد)ة()ميشال لويس))طوريس)

علي  لحي) زنقة  مام  (2 عنو نه) () و 

م2 كش  ملغ2ب) (12222 (  لشتوي)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

28)درب) 2)2))وفي) 22)د نبف) بتاريخ)

 لف2 ن بال1  3الن بوطويل م2 كش)-)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) ((1 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)222262.

5(6I
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FIDUCIAIRE(MOLIFID

ARMEJEB TRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

FIDUCIAIRE(MOLIFID

 AVENUE(MOHAMED(V

 RESIDENCE(AL(ANDALOUSE

 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE(MAROC

ARMEJEB(TRANS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي زنقة دالل 

 ملغ2بي رقم 17 - 222)9  لع2 ئش 

 ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6(79

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)21)3نا23)))2))تمت إضارة)

إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

-)نقل  ألمتعة غيف  ملصحوبة

-) لتصد23 و  الستيف د.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)267.

5(7I

EURODEFI

EXPERTISE AUTO SERVICE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

EURODEFI

 BD(ABDELMOUMEN(APPT 229

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 EXPERTISE AUTO SERVICE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 229 شارع 

عبد مومن  لطابق ٢ رقم ١٥ - 

2262)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522255

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.EXPERTISE AUTO SERVICE

بيع) :)ش2 ء) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

لشاحنة) ز ا ية  حو  ز  وتوزيع 

 لسيار ت.

 229 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع عبد مومن  لطابق)٢)رقم)١٥ - 

2262)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  ملودني   لسيد 

2262)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

 لسيد  لحسان  ملودني عنو نه) ()

2262)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد  ملودني   لسيد 

2262)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب

 لسيد  لحسان  ملودني عنو نه) ()

2262)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822569.

5(8I

CABINET(CBA(SARL

FORPETS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CABINET(CBA(SARL
7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

محمد  لخامس ، 52)2)،  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

FORPETS ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 27 ، سكن 
ر مي ، شارع سبتة ، لدور  لثاني 

مكت1 8. -  2262)    لد ر  لبيضاء 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5221(5

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FORPETS
إسكان) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لحيو نات  ألليفة
وبيع) توزيع  (- تصد23) (- - ستيف د)

 لحيو نات  ألليفة
-ت2بية  لحيو نات  ألليفة..

(، (27 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
، لدور) سبتة) شارع  (، ر مي) سكن 
) لد ر) ( ((2262   -  .8  لثاني مكت1)

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: راتن  لعوني)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () راتن  لعوني   لسيدة 

سال) (22212 باب  مل2يسة سال) سال 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () راتن  لعوني   لسيدة 

سال) (22212 باب  مل2يسة سال) سال 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822721.

5(9I

EURO(ACCOUNTING(HOUSE

COLEV
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

EURO(ACCOUNTING(HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

COLEV ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لشقة -21 

 لطابق  ألول رقم )1 شارع محمد 

 لسادس إقامة 3اس2 ) - 1222) 

 لجد3دة   ململكة  ملغ2بية

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29229

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.COLEV
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تجميع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

أنو ع  لسقاالت) وصيانة  ميع 

و لشد ت و لتدعيم ومعد ت  لورش)

و لتدرئة) و لطالء)  لسفع  ل2ملي 

 لصناعية.

:) لشقة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع) (1( رقم) -21) لطابق  ألول 

 -  ( 3اس2) إقامة  محمد  لسادس 

1222)) لجد3دة)) ململكة  ملغ2بية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.252 ( (: سالمي) حمزة   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2.852 ( (: بور ل) بوبك2   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2.222 ( (:  لسيد  ملصطفى ه2 مة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سالمي  حمزة   لسيد 

بئف) شارع  (2 مبفوك  لشقة) إقامة 

) ململكة) 1222)) لجد3دة) ( أنزر ن)

 ملغ2بية.

عنو نه) () بور ل  بوبك2   لسيد 

أوالد  لغازي زنقة)25)رقم))2  22)21 

سيدي سليمان  ململكة  ملغ2بية.

 لسيد  ملصطفى ه2 مة عنو نه) ()

1222)) لجد3دة)) ( دو ر  لغ2ب متوح)

 ململكة  ملغ2بية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سالمي  حمزة   لسيد 

بئف) شارع  (2 مبفوك  لشقة) إقامة 

) ململكة) 1222)) لجد3دة) ( أنزر ن)

 ملغ2بية

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ))2)ربف 23)

))2))تحت رقم))716).

522I

BUSINESS(WAYS

 LES JARDINS DE

L’OUIDANE
عقد تسييف ح2 ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون(

عقد تسييف ح2 ألصل تجاري

 LES(JARDINS(DE(L’OUIDANE

 (2 عقد ح2 مؤرخ قي) ( بمقت�ضى)

 LES( JARDINS أعطى) ((2(( 3نا23)

) ملسجل بالسجل) (DE(L’OUIDANE

باملحكمة  لتجارية) (12527  لتجاري)

لألصل) حق  لتسييف  لح2  بم2 كش 

 لتجاري  لكائن ب بالد عم2 و ب2 هيم)

2،)محمد3ة،)سيدي 3وسف بن علي)-)

 ART م2 كش  ملغ2ب لفائدة) (12225

5)سنة تبتدئ) ET(DEMEURES)ملدة)

 22 و تنتهي في) ((2(( ربف 23) (22 من)

3نا23)7)2))مقابل مبلغ شه2ي قيمته)

22.222)درهم.

522I

SAMIR(FIDUCIAIRE

DOBATIMAW
إعالن متعدد  لق2 ر ت

SAMIR(FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES(MAROC

DOBATIMAW »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  قامة 

سيليكت،  لطابق  لخامس، رقم 

22، م.ج، مكناس - 52522 مكناس 

 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

2)2))تم  تخاذ) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم و حد:) لذي 3نص على)

ما3لي:)تحويل  ملق2 ال تماعي للش2كة)

من  لعنو ن  لقد3م):) قامة سيليكت،)
م.ج،) (،22 رقم)  لطابق  لخامس،)

مكناس  لى  لعنو ن  لجد3د  لتالي:)
متج2 م22-)،)رقم)62،)تجزئة رياض)

توالل)2،)مكناس.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

1) ملق2  ال تماعي:) لذي) بند رقم)

ما3لي:) ملق2  ال تماعي) على  3نص 
(،62 رقم) م22-)،) متج2  (: للش2كة)

باقي) مكناس.) (،2 تجزئة رياض توالل)

 لبند لم 3تغيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)172.

52(I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

»A.T.L PLAST «
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 

 ملغ2ب

» A.T.L PLAST« »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: بنسودة 

تجزئة  لنماء قطعة رقم 57) - 

22222 راس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5(6(9

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تح2ي22\1)من رأس مال  لش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

تح2ي2ه) تم  مال  لش2كة  رأس  مبلغ 

بالكامل من ط2ف ش2كاء) لش2كة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)518.

522I

SEGA CONSULTING SARL

LES P›TITS LOUPS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

SEGA CONSULTING SARL
226 زنقة  لنس2ين - بوسيجور 

 لطابق  لثاني- رقم 1 ، 22)2)، 

MAROC لد ر لبيضاء 

LES(P›TITS(LOUPS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 
زنقة محمد  ل2كاب - 2122) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.222722

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

)مبلغ رأسمالها) (LES(P’TITS(LOUPS

مق2ها) وعنو ن  درهم  (22.222
(- زنقة محمد  ل2كاب) (22  إل تماعي)

2122)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

لنشاط  لش2كة) كبيف  :) نخفاض  ل)

بسب1 أزمة كوريد وتكبدها خسائ2)

مالية كبيفة.

 55 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
 (2122 (- و زيس) ريل  ر2 نس  زنقة 

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

و) خم2يش  ( سناء)  لسيد)ة()
ريل) ر2 نس  زنقة  (55 عنو نه) ()

2122)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب) و زيس)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822791.
521I

FINANCE(PERFORMANCE(CONSEIL

CAMP DE BASE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

 FINANCE(PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
 لك2يم  لخطابي،عمارة م2كز أعمال 
 ليز،   لطابق  لثالث، مكت1 رقم 

2) ، 12222، م2 كش  ملغ2ب
CAMP(DE(BASE ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ماعة 

أغمات أ3ت وري2  - 12222 م2 كش 
 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(9725
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (CAMP( DE( BASE
مق2ها) وعنو ن  درهم  (22.222
 إل تماعي  ماعة أغمات أ3ت وري2))
نتيجة) م2 كش  ملغ2ب  (12222  -
خسارة أكثف من ثالثة أرباع من) (: ل)

رأسمال  لش2كة.
.

و حدد مق2  لتصفية ب  ماعة)
12222)م2 كش) (- ( أغمات أ3ت وري2)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) (CARLO( ( BONZA  لسيد)ة()
  VIA PIAVE 22- (22(9 عنو نه) ()
 TURBIGO( MILANO( ITALIE

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم))55)22.

525I

SEGA CONSULTING SARL

MARSILI
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

SEGA CONSULTING SARL
226 زنقة  لنس2ين - بوسيجور 

 لطابق  لثاني- رقم 1 ، 22)2)، 

MAROC لد ر لبيضاء 

MARSILI  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25 شارع 

باستور - 92222 طنجة  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2(19

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لفا�ضي))نعيمة كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52727).

526I

workinbat

وركينبات
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

workinbat

 ل2باط   كد ل ضا3ة عو  عمارة 22 

 لطابق ) رقم  لشقة 5 ، 22292، 

 ل2باط  ملغ2ب

وركينبات ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2باط  

 كد ل ضا3ة عو  عمارة 22  لطابق 

) رقم  لشقة 5  - 22292  ل2باط 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
257697

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

وركينبات.
أشغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لتفكيبات  لكه2بائية و  لتفصيص.
:) ل2باط)) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
22) لطابق)  كد ل ضا3ة عو  عمارة)
22292) ل2باط)  -   5 رقم  لشقة) ((

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 62.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد مصطفى  لعتابي عنو نه) ()
تجزئة  لكورة رقم)92)ح.ي.م))2)222 

 ل2باط  ملغ2ب.
عبد  للطيف  لعتابي)  لسيد 
 (( مجموعة) (212 عمارة) عنو نه) ()
ح.ي.م)) (( د3ار  ملنصور) (2(  لشقة)

2)222) ل2باط  ملغ2ب.
غندور) عبد  لعزيز   لسيد 
تجزئة  لحاج) (8 رقم) عنو نه) ()
2)222) ل2باط) ( م) ي  ح  سليمان 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
غندور) عبد  لعزيز   لسيد 
تجزئة  لحاج) (8 رقم) عنو نه) ()
2)222) ل2باط) ( م) ي  ح  سليمان 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)5)8.
527I

Finconseil

PLEDGE STORE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

Finconseil

 bd(zerktouni ، 20200، 212

casablanca(maroc

PLEDGE(STORE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6 زركتوني 

 لدور ) رقم 6 - 22)2)  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغ2بية.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1726

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (21  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

رأسمالها) مبلغ  ( (PLEDGE( STORE

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

رقم) (( زركتوني  لدور) (6  إل تماعي)

22)2)) لد ر  لبيضاء) ململكة)  -  6

 ملغ2بية نتيجة ل):)غياب  لنشاط.

 6 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 

 (2(22  -  6 رقم) (( زركتوني  لدور)

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.)

و عين:

 لسيد)ة()محمد))لحلو و عنو نه) ()

مد3نة) (6 رقم) (( طابق) (22 مبنى)

22)2)) لد ر) بوسكورة  لخض2 ء)

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية كمصفي))ة()

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822662.

528I



3299 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

سوس للمحاسبة

JOHARATI CONSULTING
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد  لقوري مكت1 
رقم ) ، KENITRA ،212(2  ملغ2ب

JOHARATI(CONSULTING ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 222 شارع 
موالي عبد لعزيز  قامة  لصنوب2 
مكت1 رقم 1, لقنيط2ة. - 2)212 

 لقنيط2ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61252
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JOHARATI(CONSULTING
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)*) لتكوين)

 ملستم2.
*) الستشار ت  الد رية.

*) الستشار ت  ال تماعية..
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)222)شارع)
عبد لعزيز  قامة  لصنوب2) موالي 
 212(2 (- 1, لقنيط2ة.) رقم) مكت1 

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 952 ( (: محمد  لد ودي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 52 ( (: راروق  لنصيفي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد محمد  لد ودي عنو نه) ()
شارع 3وسف بن تاشفين عمارة) (96

2)212) لقنيط2ة)  7 رقم)  ليس2«أ«)

 ملغ2ب.

 لسيد راروق  لنصيفي عنو نه) ()
د رنا) تجزئة  ليانس  (2219 رقم)

 21272 ))م2حلة)»د«)مهد3ة)  لشط2)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد راروق  لنصيفي عنو نه) ()
د رنا) تجزئة  ليانس  (2219 رقم)

 21272 ))م2حلة)»د«)مهد3ة)  لشط2)

 لقنيط2ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)92228.

529I

CIUTADELLA(PROMO

CIUTADELLA PROMO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CIUTADELLA(PROMO

 RUE(YEMEN 2eme(ETAGE 22

 N°4 Tanger ، 90000، TANGER

MAROC

CIUTADELLA(PROMO ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 شارع 

 ليمن  لطابق ) رقم 1 طنجة  - 

92222 طنجة  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229(25

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 1) 3نا23 ))2) تمت 

 ملصادقة على :

محمد  لخ2 ز) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (222

622)حصة لفائدة)) لسيد))ة() لزه2ة)

 لخ2 ز بتاريخ)1))ربف 23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

3نا23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)925.

512I

FUTURASCO(FIDUCIAIRE

 STE DISTRIBUTION ET
 COMMERCE YOUSSEF

 AOUAJ SARL AU »DICYA
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

FUTURASCO(FIDUCIAIRE
212 شارع محمد  لخامس رقم 5 

 لطابق  لثالث  بني مالل ، 2222)، 
بني مالل  ملغ2ب

 STE(DISTRIBUTION(ET
 COMMERCE(YOUSSEF(AOUAJ

 SARL(AU »DICYA(SARL(AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
موالي رشيد رقم 21  لبف د3ة  - 
22)2)  لفقيه بن صالح   ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((67
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((2(( 3نا23) ((6 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (2.222.222«
»222.222.))درهم«)إلى)»5.222.222 
مقاصة) إ 2 ء) ( (: ط2يق) عن  درهم«)
مع د3ون  لش2كة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)
21)ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/15.
512I

AUDINEX(SARLAU

 PHARMACIE AL
 ANDALOUSSIA

CASABLANCA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

AUDINEX(SARLAU
شارع عبد  ملومن و زنقة شتيال، 
طابق 1، بامليي -،  لد ر  لبيضاء ، 

)221)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
 PHARMACIE(AL(ANDALOUSSIA

CASABLANCA ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6)2 شارع 
دوم بيف3جنون ر2 نسفيل ) - 52)2) 

د ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522119

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 3وليوز) (29
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 PHARMACIE(AL(ANDALOUSSIA

.CASABLANCA
ش2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
وشبه) صيدالنية  منتجات  أي  وبيع 
ومنتجات) ومعد ت طبية  صيدالنية 
تجميل) ومستحض2 ت  بيط2ية 
و ميع  ملنتجات  ألخ2ى  لتي توزعها)

 لصيدليات عموًما.
عامة  ميع  ملعامالت) وبصفة  (-
أو) أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 
 ألور ق  ملالية أو  لعقار ت  ملتعلقة)
بغ2ض) مباش2  غيف  أو  مباش2  بشكل 
 لش2كة أو  لتي من  ملحتمل أن تسهل)

تنفيذه أو توسيعه أو تطوي2ه..
 2(6 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 -  ( بيف3جنون ر2 نسفيل) شارع دوم 

52)2))د ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 
1.000.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 22.222 ( (: م2يم) بناني   لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () م2يم  بناني   لسيدة 

د ر) (26 عدد) ريال  د ر  لكنز  إقامة 

د ر  لبيضاء) ((72(2 بوعزة  لنو ص2)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () م2يم  بناني   لسيدة 

د ر) (26 عدد) ريال  د ر  لكنز  إقامة 

د ر  لبيضاء) ((72(2 بوعزة  لنو ص)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822717.

51(I

AUDINEX(SARLAU

PACKED
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

AUDINEX(SARLAU

شارع عبد  ملومن و زنقة شتيال، 

طابق 1، بامليي -،  لد ر  لبيضاء ، 

)221)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

PACKED ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 211 زنقة 

محمد سميحا، طابق 6، مكت1 25 

د ر  لبيضاء 1222) د ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522665

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PACKED

تجارة) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و لتشغيل) أ هزة  لكمبيوت2   ميع 

و أل هزة  لط2رية) للمكات1   آللي 

و لبف مج و للو زم ذ ت  لصلة)؛

و ملبيعات) -) ميع  ملشتف3ات 

و للو زم  ملدرسية) و للو زم  ملكتبية 

و لتعبئة و لهد 3ا)؛

-)بيع)/)ش2 ء)وت2كي1  ميع أ هزة)

 لكمبيوت2 و لحلول و لبف مج)؛

-)بيع وش2 ء) ميع معد ت ولو زم)

 لكمبيوت2.

-)أعمال  لطباعة.

و لتجارة) و لتصد23  -) الستيف د 

بشكل عام..

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)211)زنقة)

 25 مكت1) (،6 طابق) محمد سميحا،)

د ر  لبيضاء) ((1222 د ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  دريس حلمي):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () حلمي   لسيد  دريس 

 22 بولفارد نادور رو) (5 تقسيم زكيا)

رقم))2 82)2))د ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () حلمي   لسيد  دريس 

 22 بولفارد نادور رو) (5 تقسيم زكيا)

د ر) د ر  لبيضاء) ((2(82  2( رقم)

 لبيضاء

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822951.

512I

EUREXMA

ECOCLEAN LAB
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

EUREXMA

 BD(ABDELMOUMEN 287

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75

 BD(ANFA(ANGLE(CLOS(DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

ECOCLEAN(LAB ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

رك2 كة إقامة الكورنيش عمارة رقم 

)  لطابق  ألسفل بوركون زنقة 

رك2 كة إقامة الكورنيش عمارة رقم 

)  لطابق  ألسفل بوركون 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري  

.             197285

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

))2))تق2ر حل) 22)ربف 23)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

رأسمالها) مبلغ  ( (ECOCLEAN( LAB

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

إقامة) رك2 كة  زنقة   إل تماعي 

)) لطابق) رقم) عمارة  الكورنيش 

إقامة)  ألسفل بوركون زنقة رك2 كة 

)) لطابق) رقم) عمارة  الكورنيش 

2222)) لد ر) بوركون)  ألسفل 

 لبيضاء) ملغ2ب نتيجة ل):)عدم و ود)

نشاط تجاري مند تأسيس  لش2كة.

زنقة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

رك2 كة إقامة الكورنيش عمارة رقم)

بوركون  ملغ2ب) )) لطابق  ألسفل 

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

 لسيد)ة()مهدي مساري)))كلوبو و)

 (2222 رومندي  ملعاريف) عنو نه) ()

)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822978.

511I

CENTRE(D’AFFAIRES(IBNOU(SINA

 AQUALOG
 INTERNATIONAL

 TECHNOLOGIE MAROC
AITM

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

 CENTRE(D›AFFAIRES(IBNOU
SINA

21) شارع إبن سينا ، 22)2)،  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

 AQUALOG(INTERNATIONAL
 TECHNOLOGIE(MAROC(AITM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 21)  شارع 
إبن سينا  - 22)2)  لد ر  لبيضاء   

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.282117

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 (2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
مسؤولية) ذ ت  ش2كة  حل  تق2ر 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 
 AQUALOG( INTERNATIONAL
  TECHNOLOGIE( MAROC( AITM
مبلغ رأسمالها)22.222)درهم وعنو ن)
إبن) شارع  ( ((21 مق2ها  إل تماعي)
سينا))-)22)2)) لد ر  لبيضاء))) ملغ2ب)

نتيجة ل):)ق2 ر  لش2يك  لوحيد.
  (21 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
22)2)) لد ر) (- ( سينا) إبن  شارع 

 لبيضاء)) ملغ2ب.)
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و عين:
       Serge,( Alain,( Denis  لسيد)ة()
 N°222( عنو نه) () و  (CARLE
  chemin( de( la( Seyne( A( Bastian
   83500( La( Seyne-Sur-Mer

France)كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822275.
515I

fidcc

IMMOZ
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

fidcc
 BD(IBNO(TACHAFINE(ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA(MAROC

IMMOZ ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5 شارع 
د3كسمود  لطابق  ألول مكت1 رقم 
) بنجد3ة - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522952

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.IMMOZ

و) ش2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
بيع  لعقار ت،))أو  ملعامالت  لعقارية)

 ألخ2ى.
شارع) (5 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
د3كسمود  لطابق  ألول مكت1 رقم)
2222)) لد ر  لبيضاء) (- بنجد3ة) ((

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد))ب2شاد محمد زهيف):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
زهيف) محمد  ب2شاد  (  لسيد)
سطوكهولم) زنقة  (22 عنو نه) ()
2222)) لد ر)  5 )) لشقة)  لطابق)

 لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
زهيف) محمد  ب2شاد  (  لسيد)
سطوكهولم) زنقة  (22 عنو نه) ()
2222)) لد ر)  5 )) لشقة)  لطابق)

 لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822282.
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fidcc

ZENERGY
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

fidcc
 BD(IBNO(TACHAFINE(ANGLE
 RUE(SIDATI , RES(AL(FIRDOUS

 IMM(F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA(MAROC

ZENERGY ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5 شارع 
د3كسمود  لطابق  ألول مكت1 رقم 
) بنجد3ة - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522952

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ZENERGY

تجارة،) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مقاول توريد أو توزيع  لكه2باء.

شارع) (5 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

د3كسمود  لطابق  ألول مكت1 رقم)

2222)) لد ر  لبيضاء) (- بنجد3ة) ((

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد ب2شاد محمد زهيف):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

زهيف) محمد  ب2شاد   لسيد 
سطوكهولم) زنقة  (22 عنو نه) ()

2222)) لد ر)  5 )) لشقة)  لطابق)

 لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

زهيف) محمد  ب2شاد   لسيد 
سطوكهولم) زنقة  (22 عنو نه) ()

2222)) لد ر)  5 )) لشقة)  لطابق)

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82228.

517I

مكت1  لدر سات  ملحاسباتية و لتسييف

 ELMAGTOUFI

 D'ARCHITECTURE &

DESIGN
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  لدر سات  ملحاسباتية 

و لتسييف

شارع محمد  لخامس عمارة بنطال1 

 لطابق  لثاني  ملكت1 رقم 6 ، 

25222،  2سيف  ملغ2ب

 ELMAGTOUFI

 D›ARCHITECTURE & DESIGN

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس سدة  مللك  ملسمى 

»م2يم« مكت1 رقم 2 - 25222 

 2سيف  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(((5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لش2كة 

بمختص2) عند  إلقتضاء)

 ELMAGTOUFI (: تسميتها)

.D’ARCHITECTURE(&(DESIGN

:) عمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و لد3كور)  لهندسة  ملعمارية 

و لتصميم  لج2 ريكي.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

محمد  لخامس سدة  مللك  ملسمى)

 25222  -  2 رقم) مكت1  »م2يم«)

 2سيف  ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد أ3وب  ملكطوفي)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

)عنو نه) ()  لسيد أ3وب  ملكطوفي)
حي  لنكد))25222) 2سيف  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

)عنو نه) ()  لسيد أ3وب  ملكطوفي)
حي  لنكد))25222) 2سيف  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بج2سيف)  البتد ئية 
ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/52)2.
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VIVA(THERAPIE

HAZDIS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

HAZDIS
 ملنطقة  لصناعية  3كوبارك  ب2شيد 

مبنى LS2 رر 228 سيد  ملكي ، 
)612)، ب2شيد  ملغ2ب

HAZDIS  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية  3كوبارك  ب2شيد مبنى 
LS2 رر 228 سيد  ملكي - )612) 

ب2شيد  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26297
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HAZDIS

تشغيل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 ملطاعم و  ملقاهي.

:) ملنطقة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
مبنى) ب2شيد  (  لصناعية  3كوبارك)
 (612( (- سيد  ملكي) (228 رر) (LS2

ب2شيد  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: زين1  ب2 هيمي)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (: ( حمزة  ب2 هيمي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد حمزة  ب2 هيمي عنو نه) ()
ز وية سيدس  ملكي سيد  ملكي)) دو ر 

)612))ب2شيد)) ملغ2ب.
 لسيدة زين1  ب2 هيمي عنو نه) ()
 (2122 ( لو زيس) كومبو  زنقة  (5

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة حمزة  ب2 هيمي))عنو نه) ()
ز وية سيدس  ملكي سيد  ملكي)) دو ر 

)612))ب2شيد)) ملغ2ب)
 لسيدة زين1  ب2 هيمي عنو نه) ()
 (2122 ( لو زيس) كومبو  زنقة  (5

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

))2))تحت رقم)221.
519I

مكت1 محاسبة

ABDO LUXURY CAMP
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1 محاسبة
عمارة 12 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22)  ل2شيد3ة ، 221)5، 

 ل2شيد3ة  ملغ2ب
ABDO(LUXURY(CAMP ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لخطارة 

حنابو ع.ص  غ2يس  لج2ف  ررود - 

222)5 أررود  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25599

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ABDO(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.LUXURY(CAMP

ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لخيام مف2وشة

 لفندقة

تنظيم رحالت  لسياحية.

:) لخطارة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- حنابو ع.ص  غ2يس  لج2ف  ررود)

222)5)أررود  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لجكاني عبد ربي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لجكاني عبد ربي عنو نه) ()

 قامة ريحانة مجموعة)2عمارة)) ش)2 

 لشقة))225)م2 كش)1222)م2 كش)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لجكاني عبد ربي عنو نه) ()

 قامة ريحانة مجموعة)2عمارة)) ش)2 

 لشقة))225)م2 كش)1222)م2 كش)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/257.

552I

FIDUCIAIRE(IBN(ROCHD

STE OLD ARIF TRAVAUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE(IBN(ROCHD
شارع  لحسن  لثاني رقم 82 حي 
 avenue سيطا سوق  لسبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق  لسبت  ملغ2ب
STE(OLD(ARIF(TRAVAUX ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : دو ر  والد 
م2 ح  ماعة سيدي عي�ضى سوق 
 لسبت - 2552) سوق  لسبت 

 ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2277

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (21  ملؤرخ في)
ش2كة) (STE( OLD( ARIF( TRAVAUX
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك)
 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر)
عي�ضى) سيدي  م2 ح  ماعة   والد 
سوق  لسبت)-)2552))سوق  لسبت)
على) لعدم  لقدرة  نتيجة   ملغ2ب 

تحقيق هدف  لش2كة.
و عين:

و) شاك2  (  لسيد)ة() لش2قاوية)
سوق) (22 حي  لياسمين) عنو نه) ()
 لسبت)2552))سوق  لسبت  ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
))2))وفي دو ر  والد) 21)3نا23) بتاريخ)
سوق) عي�ضى  سيدي  م2 ح  ماعة 
سوق  لسبت) ((2552 (-  لسبت)

 ملغ2ب.
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)
1))3نا23)))2))تحت رقم)))2)/22.
552I

NEXIA(FIDUCIA

ATLAS SIFA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

NEXIA(FIDUCIA
 Rue(Bab(El(Mansour ,2

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،
casablanca(maroc

ATLAS SIFA ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لط2يق 
 لوطنية رقم 2 - دو ر أوالد عثمان  - 

252)2  لصخيف ت   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

225(27
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ATLAS(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.SIFA
إنتاج) (• (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
وتجارة) وتصد23  و ستيف د  وتصنيع 

مو د  لبناء.
•) لتجارة)،)و الستيف د)،)و لتصد23)
،)و لش2 ء)،)وبيع  ميع عناص2  أل هزة)

،)ومو د  لبناء)وأي مهن أخ2ى.
:) لط2يق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
2)-)دو ر أوالد عثمان))-)  لوطنية رقم)

252)2) لصخيف ت)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد لحلو محمد)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد مغ2 وي عبد  لوهاب):))522 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( محمد) لحلو   لسيد 
(- ( ،)شارع عبد  للطيف بن قدو) (66
) لد ر  لبيضاء.)) ((2222 ر سين) حي 

 ملغ2ب.
عبد  لوهاب) مغ2 وي   لسيد 
عنو نه) ()قطاع  ملجد)،تجزئة أحالم)
سال)) (22226 ( لعيا3دة) ـ) (2( رقم) (،

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ( محمد) لحلو   لسيد 
(- ( ،)شارع عبد  للطيف بن قدو) (66
) لد ر  لبيضاء.)) ((2222 ر سين) حي 

 ملغ2ب
عبد  لوهاب) مغ2 وي   لسيد 
عنو نه) ()قطاع  ملجد)،تجزئة أحالم)
سال)) (22226 ( ( لعيا3دة) ـ) (2( رقم) (،

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((6 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)7221.
55(I

NEXIA(FIDUCIA

ايرفاس
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
إنشاء)ر2ع تابع للش2كة

 23راس
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

ش2يك وحيد
رأسمالها 6.222.222 درهم

 ملق2  ل2ئي�ضي :  قامة أت2يوم رقم 
271  شارع عبد  ملومنـ   لد ر 

 لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2922(9
له،) إطار  لصالحيات  ملخولة  في 
329نا23) ( بتاريخ) مسيف  لش2كة  ق2ر 
تجاري  د3د) متج2  إنشاء) ( ( ((2((
ريتيل) (، بشارع  لحسن  لثاني) )ر2ع()

بارك م2كز  لتسوق تمارة)ـ)تمارة.)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822216   

مستخلص من أ ل  لنش2

552I

FIDUORGA

MENAPS MAROC
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca

MAROC

MENAPS(MAROC ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22. زنقة 

 لح2ية  لطابق 2  لشقة رقم 5. -. 

كاز بالنكا  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.152(22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)1))نونبف)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
2) لشقة) زنقة  لح2ية  لطابق) (.22«
إلى)»21. -.)كاز بالنكا  ملغ2ب«) (.5 رقم)

1) لشقة) شارع  لزرقطوني  لطابق)

22.)-.)كاز بالنكا)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم))82519.

551I

FIDUCIAIRE(CONSULTING(AKABBAL(SARL

AMIGOS AGRI
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(CONSULTING

AKABBAL(SARL

 TANGER  47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

 AMIGOS(AGRI

 ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي طنجة، 17 

، شارع حسن  لثاني طابق ) رقم 5، 

17 ، شارع حسن  لثاني طابق ) رقم 

5 - 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(27

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AMIGOS(AGRI

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) ن  لش2كة)

تهدف  لى:

وش2 ء) بيع  (- أساسا:) (-

 ملنتجات  لزر عية

أشكالها) بجميع  -) لتجارة 

في  ميع  ملنتجات أو  ملو د أو  ملو د)

أو) لها عالقة مباش2ة   لغذ ئية  لتي 

غيف مباش2ة باألنشطة  ملذكورة أعاله.

و ألعالف) بيع  لحيو نات،) (-

مع) أسا�ضي  توريفها بشكل  3تم   لتي 

أن) 3مكن   ملنتجات  لزر عية  لتي 

تكملها  ملنتجات  ملشتفىة

- الستيف د و لتصد23 بشكل عام.

كل  لعمليات) (: عموما) -أكثف 

) لصناعية، ملالية)  لتجارية،)

و لعقارية أو  لغيف  لعقارية وخصوصا)

 لسمس2ة)) لتي لها عالقة مباش2ة أو)

غيف مباش2ة بأحد  الهد ف  لسالفة)

 لذك2 أو كل هدف مماثل أو مشابه.

طنجة،) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
17)،)شارع حسن  لثاني طابق)))رقم)

 ( ،)شارع حسن  لثاني طابق) (17 (،5
رقم)5 - 92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
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 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لحبطي أنس):))522)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة))ع2 قي عزيزة):))522)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () أنس   لسيد  لحبطي 
طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.

عنو نه) () عزيزة  ع2 قي   لسيدة 
طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عزيزة  ع2 قي   لسيدة 
طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52615).
555I

FIDUCIAIRE(CONSULTING(AKABBAL(SARL

STE OMARI JET
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(CONSULTING
AKABBAL(SARL

 TANGER  47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
STE(OMARI(JET  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لحسيمة 
29 شارع 21 غشت حي  ملنزه. - 

92222  لحسيمة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2599

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OMARI(JET
تأ يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لزو رق  لبح2ية  آللية
أكثف عموما):)كل  لعمليات) (-
) لصناعية، ملالية)  لتجارية،)
و لعقارية أو  لغيف  لعقارية وخصوصا)
 لسمس2ة)) لتي لها عالقة مباش2ة أو)
غيف مباش2ة بأحد  ألهد ف  لسالفة)

 لذك2 أو كل هدف مماثل أو مشابه.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):) لحسيمة)
(- حي  ملنزه.) غشت  (21 شارع) (29

92222) لحسيمة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد  لعماري محمد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لعماري محمد عنو نه) ()
 لحسيمة)92222) لحسيمة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لعماري محمد عنو نه) ()
 لحسيمة)92222) لحسيمة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة))بتاريخ)2))3نا23)

))2))تحت رقم)88.
556I

R(H(AUDIT(COMPTA

MASTER FOOD GATE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

R(H(AUDIT(COMPTA
 RUE(BIR(ANZARANE(IMM
 SEVILLA(N° 06 TANGER ،
90000، TANGER(MAROC

MASTER(FOOD(GATE ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطبخ 

بصفة عامة ) شارع يعقوب 

 ملنصور  لطابق  لثاني رقم 1 - 

92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MASTER(FOOD(GATE

:) لطبخ) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

بصفة عامة.

:) لطبخ) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بصفة عامة)))شارع يعقوب  ملنصور)

 لطابق  لثاني رقم)1 - 92222)طنجة)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

522)حصة) ( (:  لسيد نبيل أ نان)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد محمد غزيل):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()) أ نان  نبيل   لسيد 
  21 رقم) (2 19) لطابق)  لبفكة عمارة)

92222)طنجة  ملغ2ب.

عنو نه) () غزيل  محمد   لسيد 
 92222 26 1)رقم) عين  لحياني زنقة)

طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()) أ نان  نبيل   لسيد 
  21 رقم) (2 19) لطابق)  لبفكة عمارة)

92222)طنجة  ملغ2ب.

عنو نه) () غزيل  محمد   لسيد 
 92222 26 1)رقم) عين  لحياني زنقة)

طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52622).
557I

FID(HORIZON

SOCIETE AYEMANOU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

*ش.م.م.AYEMANOU   ش2كــــة
زنقة 8 رقم 66  نان  لح2ي�ضي 

بندباب
رـــــاس

) لجـمــع  لـعــام) عـلـى) بــناء)
للقو نين  لجاري) وطبقا   السـتــثنـائـي 

بها  لعمل
 28/22/(2(2 بتاريخ) و  ملنعقد 

رــان شـ2كــاء)شـ2كــة)))
*)AYEMANOU*)ش.م.م

  222.222.22 ر سمال  لش2كـة)
درهـــــم

 لـمـقـ2  ال ــتمــاعـي رـا س))رقــم))66 
زنقة)8) نان  لح2ي�ضي بندباب)

قـــــ2رو  ما3اتي)
)قـــــ2رو ))تــــصفـــيـــــة)) لـشـ2كــــة)))))))))))))))))))))))))
بـكـتـابـــة) ) ال3ـد ع  لــقـانـونـي  ثــم)
بالــمــحـكـمـة  لـــتجــاريــة)  لـــضبـط 

بـــفـــاس))تــحــت))رقـــــــم)2)2)/1622
558I

FIDUORGA

SOCIETE EXPERIUS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

SOCIETE EXPERIUS
 ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5.ز وية 
زنقة سليمان عزمي و شارع 

 لزرقطوني  لطابق 7 مكت1 29. -. 
كاز بالنكا  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.282879
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)22)د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
»5.ز وية زنقة سليمان عزمي و شارع)
 .-  .29 مكت1) (7  لزرقطوني  لطابق)
شارع) (.2(1« إلى) كاز بالنكا  ملغ2ب«)
رحال  ملسكيني  لطابق)5.)-.)كاز بالنكا))

 ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)21)828.
559I

مكت1 محاسبة

STSJ
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

مكت1 محاسبة
عمارة 12 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22)  ل2شيد3ة ، 221)5، 

 ل2شيد3ة  ملغ2ب
STSJ ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 بن 
ر2ح  ل2يصاني - 152)5  ل2يصاني 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(22(/9215

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((229 أب2يل) (28  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 لش2يك  لوحيد)STSJ))مبلغ رأسمالها)
مق2ها) وعنو ن  درهم  (92.222
(-  إل تماعي قص2 بن ر2ح  ل2يصاني)
(: 152)5) ل2يصاني  ملغ2ب نتيجة ل)

 الرالس.

و حدد مق2  لتصفية ب قص2 بن)
) ل2يصاني) (5(152 (- ر2ح  ل2يصاني)

 ملغ2ب.)
و عين:

سعد  للوي) ( مصطفى)  لسيد)ة()
قص2 بن ر2ح  ل2يصاني) و عنو نه) ()
) ل2يصاني  ملغ2ب كمصفي) (5(152

)ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال2شيد3ة))بتاريخ)2))ماي)

229))تحت رقم)229)/277.

562I

NORD(FINANCE

 STE ASSURANCES
IMZOUREN

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

NORD(FINANCE
 RUE(MBAREK(EL(BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA(MAROC

  STE(ASSURANCES(IMZOUREN
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع  لد ر 
 لبيضاء رقم 8)2 - 52))2 إمزورن 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21(7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((22( 3وليوز) (25
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ASSURANCES(IMZOUREN
وكيل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لتأمينات.
شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 2((52  -  2(8 رقم)  لد ر  لبيضاء)

إمزورن  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: حياة)  لسيدة  ملجاوي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () حياة   لسيدة  ملجاوي 
 2(222  26 ( رقم) عمان  شارع 

 لحسيمة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () حياة   لسيدة  ملجاوي 
 2(222  26 ( رقم) عمان  شارع 

 لحسيمة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالحسيمة)  البتد ئية 

3وليوز))22))تحت رقم))26.
562I

 دكو كونسيل

THE WEB COMPANY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

 دكو كونسيل
6) حي  ل2يحان  لطابق 2  لشقة ) 
حي  ل2 حة. ، 2552)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
THE(WEB(COMPANY ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 58 شارع 
 لزي2 وي و زنقة محمد  صدقي طابق 

2 - 2652)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.252919

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 28)ربف 23)  ملؤرخ في)
 THE(ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها) مبلغ  ( (WEB( COMPANY
مق2ها) وعنو ن  درهم  (22.(22
شارع  لزي2 وي و زنقة) (58  إل تماعي)
محمد))صدقي طابق)2 - 2652)) لد ر)
توقف) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغ2ب 

نشاط.
و حدد مق2  لتصفية ب)58)شارع)
 لزي2 وي و زنقة محمد))صدقي طابق)

2 - 2652)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

و) ( مختاري) ( ( ليند )  لسيد)ة()
شارع  لدوحة إقامة  نافي) عنو نه) ()
2152)) لد ر) ( كليفورنيا) (2 رقم)
 لبيضاء) ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)78)822.

56(I

 ورو  ر2يك إكسبيف

 BANKEO FINANCIAL
 ADVISOR & BROKERAGE

SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تغييف تسمية  لش2كة

 ورو  ر2يك إكسبيف
رقم 56) شارع  إلدري�ضي، تجزئة 
صوريا  لوردة، تاركةـ ـ م2 كش ، 

12222، م2 كش  ملغ2ب
 BANKEO(FINANCIAL(ADVISOR

 & BROKERAGE(SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
 N°(56 وعنو ن مق2ها  ال تماعي

 Lot(Sofia(Lwarda(Targa,
 MARRAKECH - 40130

م2 كش  ملغ2ب.
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تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

227912
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 
 BANKEO« من) تسمية  لش2كة 
 FINANCIAL( ADVISOR( &
إلى) (»BROKERAGE( SERVICES

.»GENERATION(LINK«
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2151.

562I

FLASH(ECONOMIE

TRANS BAY SAHARA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FLASH(ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

TRANS(BAY(SAHARA ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  ل2حمة 

رقم 22  - 72222  لد خلة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.BAY(SAHARA
:) إلقامة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسياحية و لنقل  لسياحي.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

72222) لد خلة)  -   22  ل2حمة رقم)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ( ميشان) خد    لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( ميشان) خد    لسيد 

مجمع  ملكت1  لوطني للماء) لصالح)

72222) لد خلة)   22 رقم) للش2ب 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( ميشان) خد    لسيد 

مجمع  ملكت1  لوطني للماء) لصالح)

72222) لد خلة)   22 رقم) للش2ب 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)272.

561I

FLASH(ECONOMIE

SAFI CASSE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SAFI CASSE

 ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

 رأسمالها: 22.222 درهم

 مق2ها  إل تماعي : 22 زنقة  لنور حي 

مفتاح  لخيف -   سفي

RC:7(89

I.F:25(79922

ملقت�ضى  لجمع  لعام) تبعا 

3نا23) (25 بتاريخ)  إلستثنائي  ملؤرخ 

 SAFI ))2))ق2ر قفل تصفية ش2كة)

CASSE SARL

-إق2 ر بإغالق  لتصفية.

من  لسجل) قيدنا  -شط1 

 لتجاري رقمه:)89)7.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

))2))تحت رقم)85

565I

FLASH(ECONOMIE

 ORANGE BUSINESS

MAROC
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

ORANGE(BUSINESS(MAROC

 ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها:7.5.00.000,00 درهم

 مق2ها  إل تماعي: )2 شارع م2س 

 لسلطان -   لد ر لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

(1(82

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
ق2ر) ((2(2 مارس) (22 بتاريخ)  ملؤرخ 

تحويل  ملق2  ال تماعي) (  لش2كاء)

م2س) شارع  (2( من) للش2كة   لحالي 

إلى تيكنو) ) لد ر لبيضاء) (-  لسلطان)

بوليس  ل2باط شور  لشقة ب6)روكاد)

 ل2باط)-)22222)سال  لجد3دة

من  لنظام) (1 تعد3ل  لفصل)

 ألسا�ضي للش2كة)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3ونيو)2)2))تحت رقم)781929

566I

EURO(ADVISORY

EURO ALQUILER
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

EURO(ADVISORY

 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,8(

 N°2 - 1èr(Etage ، 26050، Nador

Maroc

EURO(ALQUILER ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 
حادوش  لع2وي  - 65222  لناظور 

 ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(22(2

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)21)3نا23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

 65222 (- ( حادوش  لع2وي) »حي 

تقاطع) (،72« إلى)  لناظور  ملغ2ب«)

شارع عالل بن عبدهللا و شارع إبن)

خلدون))-)65222) لناظور)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))2)ربف 23)

))2))تحت رقم)129.

567I

FLASH(ECONOMIE

INVESTOUR

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

MCA(CONSULTING

قدور) بن  عبد  للطيف  5,شارع 

- لد ر  لبيضاء))

INVESTOUR

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها:72.222.222)درهم

مق2ها  ال تماعي:) لد ر  لبيضاء) (

222)شارع أنفا

ررع رأسمال  لش2كة

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

للش2كاء) ملؤرخ بتاريخ)21)3نا23)))2) 

ق2ر

بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع  ( (

أي) درهم  (22.222.222 قدره)

إلى) درهم  (72.222.222 من)

درهم وذلك بإحد ث) (222.222.222

درهم) بمائة  حصة  ألف  (222.222

)222.22)درهم()لكل حصة،

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822.697.

568I
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ste(al(moustakbal(conseil

ROSA DAMASCENA TOURS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ste(al(moustakbal(conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 ROSA(DAMASCENA(TOURS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر والد 

 لطي1  لعليا والد  لطي1 - 22222 

راس  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.565(5

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 شتنبف) ((( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد للطيف) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) ((52 عجد ري)

) لسيد) لفائدة) حصة  (522 أصل)

نونبف) ((2 حميد عجد ري بتاريخ) )ة()

.(2(2

لحسن) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) ((52 سغ2وشني)

) لسيد) 522)حصة لفائدة) من أصل)

نونبف) ((2 حسن عجد ري بتاريخ) )ة()

.(2(2

لحسن) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) ((52 سغ2وشني)

) لسيد) 522)حصة لفائدة) من أصل)

2))نونبف) )ة()حفيظ عجد ري بتاريخ)

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

نونبف) ((5 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)5222.

569I

FINANCE(PERFORMANCE(CONSEIL

ROMY SERVICE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

 FINANCE(PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

 لك2يم  لخطابي،عمارة م2كز أعمال 

 ليز،   لطابق  لثالث، مكت1 رقم 

2) ، 12222، م2 كش  ملغ2ب

ROMY(SERVICE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : عين 

 G4 - إ3طي، عمارة  ٲطل�ضي، محل

12222 م2 كش  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.58759

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

ذ ت) ش2كة  (ROMY( SERVICE حل)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)22.222)درهم)

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عين إ3طي،)

 G1 - 12222 محل) ٲطل�ضي،) ( عمارة)

م2 كش  ملغ2ب نتيجة لخسارة أكثف)

من ثالثة أرباع من رأسمال  لش2كة.

و عين:

و) عباد  ( ( ( محمد)  لسيد)ة()

 226 2) ل2قم) عنو نه) () لزهور)

 12222 إ3طي  لنخيل  لشمالي) عين 

م2 كش  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

عين) وفي  ((2(2 د نبف) (22 بتاريخ)

 G1 - محل) ٲطل�ضي،) ( عمارة) إ3طي،)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)552)22.

572I

NORD(FINANCE

 STE CABINET DES SOINS

PARAMEDICAUX BADES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

NORD(FINANCE

 RUE(MBAREK(EL(BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA(MAROC

 STE(CABINET(DES(SOINS

PARAMEDICAUX(BADES  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : شارع 

بادس رقم 56    - 222)2  لحسيمة 

 ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(292

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر) ((2(2 د نبف) ((5 في)  ملؤرخ 

 STE( CABINET( DES( SOINS حل)

ش2كة) ( (PARAMEDICAUX( BADES

مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

مق2ها  إل تماعي شارع بادس رقم)56    

نتيجة) 222)2) لحسيمة  ملغ2ب   -

لش2كة غيف نشطة.

و عين:

و) ميمون  ( ( : مل2 بط)  لسيد)ة()

عنو نه) ()شارع محمد حسن  لوز ني)

كمصفي) 222)2) لحسيمة  ملغ2ب 

)ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  ((2(2 د نبف) ((5 بتاريخ)

222)2) لحسيمة)  -   56 بادس رقم)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة))بتاريخ)5))3نا23)

))2))تحت رقم)2).

572I

AMOURI(CONSULTING

 LARAKI FRERES ET
ASSOCIES

إعالن متعدد  لق2 ر ت

AMOURI(CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 LARAKI(FRERES(ET(ASSOCIES
»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  لقطعة 
رقم 82 ج تجزئة  لق2ويين ط2يق 
عين  لشقف راس - 22212 راس 

 ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.62612

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((2(2 1))شتنبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملو رقة على  لتبفع بالحصص
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

إق2 ر تغييف  لنظام  ألسا�ضي للش2كة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف غ2ض  لش2كة
ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

تعد3ل  لنظام  ألسا�ضي للش2كة
ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

 عتماد  لقو نين  ملعدلة
ق2 ر رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

صالحيات  إل 2 ء ت
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
(، أدناه) 3تم تشكيل من قبل  ملوقع 
مالك  ألسهم  لتي تم إنشاؤها أدناه)
(، الحًقا) إنشاؤها  3مكن  وتلك  لتي 
مع) محدودة  مسؤولية  ذ ت  ش2كة 
ش2يك و حد و لتي ستخضع للقو نين)
و للو ئح  لسارية وال سيما  لظهيف رقم)
 22(  2127 شو ل) (5 من) (19  -  2-97
رقم) بإصد ر  لقانون  ()2997 ربف 23)
رقم) بالظهيف  لش2يف  96-5) ملعدل 
 21(7 مح2م) (25 2)-26-2) ملؤرخ)
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بإصد ر  لقانون) ()(226 ربف 23) (21(
 2 رقم) بمو 1  لظهيف  (.(2-25 رقم)

9)) مادى  لثانية) 29-22) ملؤرخ)

بإصد ر) ()(222 3ونيو) (2((  212(

رقم) وبالظهيف  ((1-22 رقم)  لقانون 
 2122 ر 1) (21 229-)9-2) ملؤرخ)
بإصد ر  لقانون) ()2992 3نا23) (8(

89-25)باسم وكذلك من خالل هذه)

 لقو نين.)نظ2ً  ألن هذه  لش2كة لديها)

رقد تم وضع) (، ش2يك و حد رقط)

لألحكام) ورًقا  هذ   لنظام  ألسا�ضي 

 ملحددة للقو نين  ملذكورة أعاله)؛)في)

حالة  نضمام  لش2كة إلى عدة ش2كاء)

،)سيتم  عتبار هذه  ألحكام  ملحددة)

على أنها غيف مكتوبة ويتم  ستبد لها)

للقو نين) باألحكام  لعامة  تلقائًيا 

 ملذكورة أعاله.

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

(- 3لي:) كما  هو  من  لش2كة   لغ2ض 

و لتدقيق)  ميع  ألعمال  الئتمانية 

و لتنظيمية.) و مل2  عة  ملحاسبية 

عن) ومسك  لحسابات  تنظيم  (-

ط2يق  ميع  ألنظمة وخاصة أنظمة)

نظم) تنظيم  ميع  (-  لكمبيوت2.)

أي) إ 2 ء) (-  ملعلومات  لتجارية.)

در سات  قتصاد3ة) وأي  تشخيص 

وقانونية ومحاسبية وض2يبية ومالية)

(- تقييم  العمال؛) (- و  تماعية.)

و لض2يبية)  الستشار ت  لقانونية 

و ال تماعية.) و ملالية  و ملحاسبية 

وصياغة  ميع  لسند ت) در سة  (-

وإتمام  ميع  إل 2 ء ت) و لعقود 

3تعلق) ريما  وخاصة  بها   ملتعلقة 

بالش2كات.)-)تنظيم  لندو ت.)-)وبشكل)

،) ميع  لعمليات  ملتعلقة) أعم)

بغ2ض) مباش2  غيف  أو  مباش2  بشكل 

 لش2كة أو  لتي من  ملحتمل أن تعزز)

تحقيقها وتطوي2ها بش2ط أال تنتقص)

رقم) أحكام  لظهيف  لش2يف  من 
229-)9-2) ملؤرخ)21)ر 1)2122 )8 

3نا23)2992()بإصد ر  لقانون)25-89 

 لذي 3نظم مهنة  ملحاس1  لقانوني)

ويؤسس نظام  ملحاسبين  لقانونيين.

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

يساهم  لش2يك  لوحيد  لسيد)

درهم() (22222( زك2ياء) لع2 قي بمبلغ)

عش2ة آالف درهم في  لش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)297.

57(I

VIVA(THERAPIE

NADISTRIB
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

NADISTRIB

محل تجاري 1  لطابق  ألر�ضي بناء 

LS2 قطعة رقم LS2 -  ملنطقة 

 لصناعية  3كوبارك ، )612)، 

ب2شيد  ملغ2ب

NADISTRIB ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل 

 LS2 تجاري 1  لطابق  ألر�ضي بناء

قطعة رقم LS2 -  ملنطقة  لصناعية 

 3كوبارك - )612) ب2شيد  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26((2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.NADISTRIB

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) لتجارة.

محل) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 LS2 بناء) 1) لطابق  ألر�ضي  تجاري)

LS2)-) ملنطقة  لصناعية) قطعة رقم)

 3كوبارك)-))612))ب2شيد  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: زين1  ب2 هيمي)  لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

522)حصة) ( (:  لسيد  لياس يعته)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة زين1  ب2 هيمي عنو نه) ()
 (2222 ( لو زيس) كومبو  زنقة  (5

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) () يعته   لسيد  لياس 
2226)) لد ر لبيضاء) ( شارع  نفا)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة زين1  ب2 هيمي عنو نه) ()
 (2222 ( لو زيس) كومبو  زنقة  (5

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

))2))تحت رقم)222.
572I

EURO(ADVISORY

MACRO-SYSTEME
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

EURO(ADVISORY
 Rue(Général(Ameziane(Bur. ,8(
 N°2 - 1èr(Etage ، 26050، Nador

Maroc
MACRO-SYSTEME  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 21 شارع 
موريتانيا  لع2وي  - 222)6  لناظور 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22777

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
MACRO-SYSTEME)))مبلغ رأسمالها)
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

 إل تماعي)21)شارع موريتانيا  لع2وي))

(: 222)6) لناظور  ملغ2ب نتيجة ل)  -

 نحالل مبك2.

و حدد مق2  لتصفية ب)21)شارع)

222)6) لناظور) موريتانيا  لع2وي))-)

 ملغ2ب.)

و عين:

 لسيد)ة()عماد))) مليفي و عنو نه) ()

ر2 نكفورت  ملانيا)) (6(222 (  ملانيا)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)22)3نا23)

))2))تحت رقم)2)2.

571I

ريد3تاكو ش م م

NADOMED TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ريد3تاكو ش م م

شارع موالي علي  لش2يف رقم 22 

لع2ي  لشيخ ، 222)6،  لناظور 

 ملغ2ب

NADOMED(TRANS ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

موالي حارظ  لطابق  الول كليطة 

بني  نصار  - 252)6  لناظور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((8

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.NADOMED(TRANS
مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
نقل محلي ودولي للبضائع نيابة عن)

 ط2 ف ثالثة و عميل شحن..
زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
كليطة) حارظ  لطابق  الول  موالي 
بني  نصار))-)252)6) لناظور  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة شيماء)مشق2 ن)):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة شيماء)مشق2 ن عنو نه) ()
 25 رقو) تجزئة  لسعادة  حي  ملطار 

222)6) لناظور  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة شيماء)مشق2 ن عنو نه) ()
 25 رقم) تجزئة  لسعادة  حي  ملطار 

222)6) لناظور  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)8))3نا23)

))2))تحت رقم)272/))2).

575I

تف2 نت كونساي ش.م.م

 BENJGHALEF TRANS
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

تف2 نت كونساي ش.م.م
تجزئة  ملغ2ب  لجد3د رقم 2262 

 لع2 ئش ، 222)9،  لع2 ئش  ملغ2ب
  BENJGHALEF(TRANS(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

عبد ملالك  لسعدي رقم ) - 222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5527

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)5))أكتوب2)2)2))تم تعيين)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لح2 ق عصام كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) ( بالع2 ئش)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)2282.

576I

OUR EXPERT

EYSI
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

EYSI ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملكت1 

رقم 22 تجزئة 622  لطابق  لخامس 

حي  ملسيفة 2 م2 كش - 12222 

م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(((95

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

.EYSI(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) ملعلوميات)

 لبفمجة و لتحليل.

:) ملكت1) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم)22)تجزئة)622) لطابق  لخامس)
 12222 (- م2 كش) (2 حي  ملسيفة)

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (52 ( (: مند3ل)  لسيد  لحسن 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  سماعيل  لسوي2دي))
درهم) (222 بقيمة) حصة  ((52   :

للحصة.
 (52 ( (: (  لسيد سليمان  لسباعي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد 3ونس  لزب2ي):))52))حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لحسن مند3ل عنو نه) ()
عين  3طي) (75 رقم) درب  ملودن 
 12222 م2 كش)  لنخيل  لشمالي 

م2 كش  ملغ2ب.
 لسيد  سماعيل  لسوي2دي))
رقم) (21 سيبع) تجزئة  عنو نه) ()
م2 كش) (12222 سيبع م2 كش) ((2(

 ملغ2ب.
سليمان  لسباعي))  لسيد 
  ((222 أزيالل) تانوت  حي  عنو نه) ()

أزيالل  ملغ2ب.
عنو نه) () 3ونس  لزب2ي   لسيد 
تجزئة معطى هللا رقم)2666) سكجور)

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  لحسن مند3ل عنو نه) ()
عين  3طي) (75 رقم) درب  ملودن 
 12222 م2 كش)  لنخيل  لشمالي 

م2 كش  ملغ2ب
 لسيد  سماعيل  لسوي2دي))
 (2( رقم) (21 تجزئة سيبع) عنو نه) ()
سيبع م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)269)22.
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ECOCOMPTA

)م2وكن راشن درلومنت(  

 MAROCCAN FASHION
DEVELOPMENT

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ECOCOMPTA

 BD(AMBASSADEUR 286

 BEN(AICHA(RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA(MAROC

)م2وكن راشن درلومنت(  

 MAROCCAN(FASHION

DEVELOPMENT  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2) 
زنقة بوريد  لطابق 2 رقم 5 

 لصخور لسود ء  لد ر  لبيضاء - 

92)2)  لد ر لبيضاء   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):))م2وكن)

 MAROCCAN ( درلومنت() راشن 

.FASHION(DEVELOPMENT

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) لتجارة في)

 لنسيج م تصميم  ألز ء.

 (2 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 5 رقم) (2 بوريد  لطابق) زنقة 

(-  لصخور لسود ء) لد ر  لبيضاء)

92)2)) لد ر لبيضاء)) ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ك2يمة  لهاللي)  لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ك2يمة  لهاللي   لسيدة 
 2228 رقم) زنقة  زناك  حي  البعات 

22282)سال))) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ك2يمة  لهاللي   لسيدة 
 2228 رقم) زنقة  زناك  حي  البعات 

22282)سال))) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822612.
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مستأمنة بيت  ملشاريع ش.م.م

MHD BILBAO TRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مستأمنة بيت  ملشاريع ش.م.م
29  قمة زي2 لبا  لحي  الد ري ، 
2522)، قصبة تادلة  ملغ2ب

MHD(BILBAO(TRANS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  والد 
يعقوب  والد سعيد  لو د  قصبة 
تادلة 2522) قصبة تادلة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(229
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 MHD(: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.BILBAO(TRANS

:) شتيف د) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
نقل  لبضائع) قطع  لغيار للم2كبات-)

لحساب  لغيف-.
:) والد) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
قصبة) ( سعيد  لو د) يعقوب  والد 

تادلة)2522))قصبة تادلة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

22.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: راطن  لحبي1)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد راطن سعيد):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () راطن  لحبي1   لسيد 
سعيد  لو د)) يعقوب  والد   والد 

2522))قصبة تادلة  ملغ2ب.
عنو نه) () سعيد  راطن   لسيد 
سعيد  لو د) يعقوب  والد   والد 

2522))قصبة تادلة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة ند23 م2يم عنو نه) () والد)
 (2522 سعيد  لو د) يعقوب  والد 

قصبة تادلة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) ( تادلة) بقصبة   البتد ئية 

تحت رقم)-.

579I

FIDUORGA

WONDERFUL AND CO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

Wonderful(and(Co ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 28. شارع 
 لوالء. لطابق  لسفلي. - -  لد خلة. 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29765

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (25
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.Wonderful(and(Co
غ2ض) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لش2كة في  ملغ2ب وفي  لخارج بشكل)

مباش2 أو غيف مباش2:)ش2كة قابضة
وحيازة  ميع  ملشاركات) أخذ  (-
ذ ت) في  ميع  لش2كات   ملالية 
و لصناعية)  ألغ2 ض  لتجارية 
في) سيما  وال  (، و لعقارية) و ملدنية 
)معد ت  لكمبيوت2) مجال  لحوسبة)
،)حزم  لبفمجيات)،)قو عد  لبيانات)،)
 لخو رزميات)،) لدر سات)،)أي نشاط)
في) تكنولو يا  ملعلومات  لخدمات 
(، ،) لتشغيل) ،) لتطوي2)  إلنشاء)
تفويض) (، ،) لتدري1)  ملساعدة)

 ملوظفين و)) لصيانة()و لتو صل.
-)إد رة هذه  ملشاركات و لتنشيط)
على  لش2كات) و ل2قابة  و لتنسيق 

 ملذكورة.
-)مشاركة  لش2كة)،)بشكل مباش2)
في  ميع  ألنشطة) (، مباش2) غيف  أو 
أو  لتجارية) أو  لعمليات  لصناعية 
(، أو  لعقارية) أو  ملنقولة  أو  ملالية 
شكل) بأي  في  لخارج  أو  في  ملغ2ب 
بمج2د أن تكون هذه) (، من  ألشكال)
 ألنشطة أو  لعمليات م2تبطة بشكل)
مباش2 أو غيف مباش2 بـ)غ2ض  لش2كة)
أو أي أغ2 ض مماثلة أو ذ ت صلة أو)

تكميلية.
وباملقابل) و لتصد23  - الستيف د 

تأ يف أو إ3جار  ميع  لعقار ت.
أ3ًضا) غ2ض  لش2كة  يشمل  (-
عام  ميع  ملعامالت) بشكل 
 القتصاد3ة أو  لقانونية أو  لصناعية)
أو) أو  ملالية  أو  ملدنية  أو  لتجارية 

 ملنقولة أو غيف  ملنقولة  ملتعلقة بشكل)
مباش2 أو غيف مباش2 بغ2ض  لش2كة)
)بما في ذلك أي نشاط 3تعلق بشكل)
مباش2 أو غيف مباش2 بغ2ض  لش2كة)
،)أو أي نشاط مشابه)،) ألشياء)ذ ت)
 لصلة أو  لتكميلية أو  لتي 3حتمل أن)

تعزز  متد دها أو تطوي2ها.
تتص2ف) أن  للش2كة  3جوز  (-
(، في  لخارج) أو  في  ملغ2ب  سو ء) (،
عن) نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 
أو) بمف2دها  سو ء) (، ثالثة) أط2 ف 
أو مجموعة) (، أو  التحاد) (، باملشاركة)
(، أو  لش2كة)  ملصالح  القتصاد3ة 
آخ2ين) أشخاص  أو  ش2كات  أي  مع 
وتنفيذها)،)بأي شكل من  ألشكال أ3ا)
كانت  لعمليات  لتي تدخل في غ2ضها)

مباش2ة..
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)28.)شارع)
-) لد خلة.) (-  لوالء. لطابق  لسفلي.)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بقيمة) (522 (: بديع غالف) (  لسيد)

222)درهم.
 لسيد 3وسف  لكن):)522)بقيمة)

222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد))بديع غالف عنو نه) ()25. 
روند3ث)) (27(22 ( موريان.) زنقة  ت 

ر2نسا.
عنو نه) () 3وسف  لكن   لسيد 
5)ش22  7.زنقة أسعد  بن زر رة ط)

 ملعاريف)-.)كاز بالنكا  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () 3وسف  لكن   لسيد 
5)ش22  7.زنقة أسعد  بن زر رة ط)

 ملعاريف)-.)كاز بالنكا  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

نونبف)2)2))تحت رقم))282.

582I



3311 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

دوالب

دوالب
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

دوالب
حي ملصلى بلوك ب زنقة 22 رقم 185 

كلميم ، 82222، كلميم  ملغ2ب
دوالب ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي ملصلى 
بلوك ب زنقة 22 رقم 185 كلميم  - 

82222 كلميم   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2925
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)دوالب.

صيانة و) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
إنشاء) لشبكات  لخطوط.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي ملصلى)
(-( 185)كلميم) 22)رقم) بلوك ب زنقة)

82222)كلميم)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () شيباني  مبارك   لسيد 
حي  لسعد3ين)))بلوك د زنقة)22)رقم)

221)كلميم)82222)كلميم)) ملغ2ب.
 لسيد حميد بسام عنو نه) ()حي)
  82222 26)كلميم) ))زنقة)  لسعد3ين)

كلميم)) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () شيباني  مبارك   لسيد 
حي  لسعد3ين)))بلوك د زنقة)22)رقم)

221)كلميم)82222)كلميم  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((1 بتاريخ) ( بكلميم)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)-.

582I

ABA(GESTION(SARLAU

HDI CONSULTING
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ABA(GESTION(SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 28
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
HDI(CONSULTING ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي )22،شارع 

إب2 هيم  ل2ود ني ،إقامة  ل2يحان 
، لطابق5 رقم 2) حي معاريف  لد ر 

 لبيضاء - 2222)   لد ر  لبيضاء 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522767

 2( عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 HDI (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CONSULTING
.CONSEIL(:(غ2ض  لش2كة بإ3جاز
(: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
،إقامة) )22،شارع إب2 هيم  ل2ود ني)
حي) ((2 رقم) ، لطابق5)  ل2يحان)
  (2222 (- معاريف  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيدة هند  لبويسفي)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة هند  لبويسفي عنو نه) ()
زنقة  بن  هيف  قامة ر ضية ط)5)ش)
  (2222 بوركون  لد ر  لبيضاء) (22

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بنسليمان) لطيفة  (  لسيدة)
298،شارع  لزي2 وي طابق) عنو نه) ()
  (2222 52) لد ر  لبييضاء) شقة) (5

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)2)2)82.

58(I

FIDUSCAL

غاني أليمينيوم
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

FIDUSCAL
 BD(OUED(DAOURA(LOT 2(2
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA(MAROC
غاني أليمينيوم  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 56 شارع 
موالي 3وسف  لطبقة  لتالثة  لشقة 

رقم 21  لد ر لبيضاء - 12)2)  
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1977(2
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( 3نا23) (28  ملؤرخ في)
مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()لون�ضي))

عبد  لغني))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822212.

582I

GROUPE EXPERT

SVC SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

GROUPE EXPERT
 ANGLE(RUE(CHAIOUIA ,1
 ET(KAMAL(MED ، 20000،

CASABLANCA(MAROC
SVC SARL AU ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لف2ح 
شارع  بو شعي1 دكالي  لطابق 
)  لد ر  لبيضاء - 2552)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2((929

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر) ((2(2 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل ش2كة 
 SVC SARL ذ ت  لش2يك  لوحيد)
درهم) (222.222 مبلغ رأسمالها) ( (AU
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لف2ح)
شارع  بو شعي1 دكالي  لطابق))) لد ر)
2552)) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغ2ب نتيجة ل):) نتهاء) لنشاط.
و حدد مق2  لتصفية ب حي  لف2ح)
شارع  بو شعي1 دكالي  لطابق))) لد ر)
2552)) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) ) عماري  سفيان)  لسيد)ة()
كند ) كند   ((2222 كند ) عنو نه) ()

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)829226.

581I

MAROC(TECHNIQUE(MANAGEMENT(SARL

  REALTY MMB GROUP
SARL.AU 

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 MAROC(TECHNIQUE
MANAGEMENT(SARL

 AVENUE(ESSALAM(RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE

 ESSALAM(RESIDENCE
 CHOUROUK  BLOC(B 2EME
 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER  ملغ2ب
 Realty(MMB(Group   SARL.AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 282 شارع 
ولي  لعهد م2كز ن2يا مكت1 رقم 22  
 لطابق  ال�ضي طنجة طنجة 92222 

طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1267

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 Realty(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.MMB(Group(((SARL.AU
منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري)
مختاف  عمال  لبناء.

 282 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع ولي  لعهد م2كز ن2يا مكت1 رقم)
طنجة) طنجة  ) لطابق  ال�ضي  (22

92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بولعيش) محمد  ملختار   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
بولعيش) محمد  ملختار   لسيد 
عنو نه) ()2)زنقة ك2يكو)) قامة رنيس)
 92222 طنجة) (28 شقة) (8 طابق)

طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بولعيش) محمد  ملختار   لسيد 
عنو نه) ()2)زنقة ك2يكو)) قامة رنيس)
 92222 طنجة) (28 شقة) (8 طابق)

طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52765).

585I

STE(SIMPLE(CONSEIL(SARL

 LE MEILLEUR TAPISSIER
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

STE(SIMPLE(CONSEIL(SARL
 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS
 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN
ATLAS(FES. ، 30000، راس  ملغ2ب
 LE(MEILLEUR(TAPISSIER(SARL
AU  ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لشهو تا رقم 5  ملحمد3ة . - 8822)  
 ملحمد3ة  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.72887

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)9))أكتوب2)2)2))تم))تحويل))
للش2كة)  ملق2  ال تماعي  لحالي 
5) ملحمد3ة) رقم) »حي  لشهو تا  من)
((« إلى) (« ) ملحمد3ة  ملغ2ب) ((8822 -  .
 لطابق  الر�ضي  ملف2زة)6)و7)رقم)6)ب)
تجزئة  ملنتزه)2)ط2يق مكناس راس))-)

22222)راس))) ملغ2ب)».
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)25).

586I

PROXY(FINANCE

ANIL PRODIS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

PROXY(FINANCE
ز وية شارع  يعقوب  ملنصور و شارع 

عالل  لفا�ضي ، عمارة رقم  1) 
)رضاء  لصفوة( ،  لطابق  لثالث ، 
مكت1 رقم 2) ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب
ANIL(PRODIS ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار  لطابق  لثالث 
شقة رقم 21 باب دكالة م2 كش - 

12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((5(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ANIL (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.PRODIS

بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

تخزين وتوزيع  ملو د  لغذ ئية) ش2 ء)

ومنتو ات  لتنظيف.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

بوكار  لطابق  لثالث) تجزئة  مسلم 

(- م2 كش) دكالة  باب  (21 رقم) شقة 

12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: ( محمد  لحوض)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد محمد  لحوض))عنو نه) ()

)22)تجزئة عبدو رلوري  لصخيف ت)

252)2) لصخيف ت  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد محمد  لحوض عنو نه) ()

)22)تجزئة عبدو رلوري  لصخيف ت)

252)2) لصخيف ت  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2182.

587I

SOFICOF

 ELITE OPTIQUE BY

KAWTAR SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SOFICOF

 angle(rue(ghazali(et(zeryab ,2

 apt 2 les(orangers(rabat ،

10000، Rabat(MAROC

 ELITE(OPTIQUE(BY(KAWTAR

SARL ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لعلويين متج2رقم ) شارع محمد 

 لخامس تمارة   ل2باط 22222  

تمارة   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

225297

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ELITE (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.OPTIQUE(BY(KAWTAR(SARL

-) لتجارة) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

في  لبص2يات

بيع  لنظار ت  لشمسية) (-

و لعدسات))

-)بيع  ملجوه2 ت وإطار ت  لذهبية)

))-بيع وش2 ء.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

محمد) شارع  (( متج2رقم)  لعلويين 

 لخامس تمارة)) ل2باط)22222))تمارة))

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد))ربيع كومغار):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

522)حصة) ( (:  لسيدة غز لي كوث2)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () كومغار  ربيع  (  لسيد)
حي) بويتات  (22 رقم) (8( مجموعة)

 22222 يعقوب  ملنصور  ل2باط)

 ل2باط  ملغ2ب.

عنو نه) () ( كوث2) غز لي   لسيدة 
يعقوب  ملنصور) (1(1 حي  ملنزه رقم)

 ل2باط)22222) ل2باط  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( ( (  لسيدة غز لي كوث2)

يعقوب  ملنصور) (1(1 حي  ملنزه رقم)

 ل2باط)22222) ل2باط  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)7129.

588I

مكت1 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

SORLE DE DISTRIBUTION

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكت1 معيشة للحسابات و 

 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليمان ، 22)21، سيدي سليمان 

 ملغ2ب

  SORLE(DE(DISTRIBUTION

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مكت1 رقم 

2  قامة  لياسمين 5) شارع يعقوب 

 ملنصور  - 21222 قنيط2ة  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62725

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) ((5 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

زيدة) )ة() 3من  تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.222

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222

 سامة زيدة بتاريخ)5))3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)591.

589I

NADOFISC(SARL

MARCHICA CAR RENTAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

NADOFISC(SARL
شارع 2 مارس زنقة ق2طبة عمارة 
7 شقة رقم )  لناضور ، 222)6، 

 لناضور  ملغ2ب
 MARCHICA(CAR(RENTAL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 
تاوري2ت بوستة قلعية سلو ن 
 لناظور - )72)6 سلو ن  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2522

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MARCHICA(CAR(RENTAL
ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت بدون سائق.
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
سلو ن) قلعية  بوستة  تاوري2ت 

 لناظور)-))72)6)سلو ن  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عزوزي نور لد3ن):))5.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد عزوزي نور لد3ن عنو نه) ()
سلو ن  لناظور) (2 دو ر  لح2شة)

)72)6)سلو ن  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بلهادي  بلعزيز   لسيد 
نسمة  لناظور) عمارة  حي  ملطار 

222)6) لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)25)3نا23)

))2))تحت رقم)2).

592I

 ألستاذة م2يم  لغياتي

NAKHLA PROMO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ألستاذة م2يم  لغياتي

مكات1 باالص،شارع عبد لك2يم 

 لخطابي ، لطابق  لثالث،مكت1 2) 

، 22222، راس  ملغ2ب

NAKHLA(PROMO ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق عين 

 لسمن زو غة  لعليا حي  لوراق 

تجزئة  لوراق متج2 رقم )2 بلوك 

س - 22222 راس  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12(85

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 غشت) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد لحق) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  ((2 مسعود)

) لسيد) لفائدة) حصة  ((22 أصل)
غشت) (21 بتاريخ) زين1  لشباب  )ة()

.(2(2

عبد لحق) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (22 مسعود)

) لسيد) لفائدة) حصة  ((22 أصل)

غشت) (21 مسعود بتاريخ) زك2ياء) )ة()

.(2(2

تفويت  لسيد))ة() لع2 بي مسعود)

أصل) من  حصة   تماعية  (212

712)حصة لفائدة)) لسيد))ة()زك2ياء)

مسعود بتاريخ)21)غشت)2)2).
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((7 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)125.

592I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

TRASPEX MINING

ش2كة  ملساهمة

ررع رأسمال  لش2كة

TRASPEX(MINING

ش2كة مساهمة

رأسمالها: 9.222.222)   درهم

مق2ها  ال تماعي: 2) ، إقامة  ألط2، 

شارع  لنخيل، بنا3ة ف، شقة 1، حي 

 ل2ياض 22226،  ل2باط

RC(n° 104.793 – IF(N° 3370627

محض2  لجمع  لعام) بمو 1 

(،(2(2 نونبف) ((( بتاريخ)  الستثنائي 

تق2ر ما 3لي:

بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع  (-

51.862.522)درهم عن ط2يق  صد ر)

518.625)سهم  د3د،

-)تحيين  لبند3ن)6)و7)من  لنظام)

 السا�ضي للش2كة.

مجلس  الد رة) محض2  بمو 1 

(،(2(2 د نبف) ((2 بتاريخ)  ملنعقد 

تق2ر ما 3لي:

-)إنجاز ررع رأسمال  لش2كة بمبلغ)

51.862.522)درهم عن ط2يق  صد ر)

من) ل2رعه  سهم  د3د  (518.625

9.222.222)))درهم إلى)82.862.522 

درهم؛

-)معا3نة تحيين  لبند3ن)6)و7)من)

 لنظام  السا�ضي للش2كة

بالسجل) تم  إل3د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بتاريخ) (2(2871 بال2باط تحت عدد)

27)ربف 23)))2).
ملخص قصد  لنش2

59(I

bemultico((بيمولتيكو

AF2S
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 226 شقة رقم 22  لزيتون 

 ملع2كة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

AF(S ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 8) 

شقة 8)  لطابق 27 تجزئة  ليس2 

مكناس - 52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55217

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

.AF(S(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملختلفة  و  لبناء.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)عمارة)8) 

تجزئة  ليس2) (27 8)) لطابق) شقة)

مكناس)-)52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.522.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 7.522 ( (: ع2و)  لسيد  ب2 هيم 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

7.522)حصة) ( (:  لسيد عم2 ع2و)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  ب2 هيم ع2و عنو نه) ()رقم)

79)تجزئة  لنور  لشط2  الول م2 ان)

22)مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب.

قص2)  لسيد عم2 ع2و عنو نه) ()
 لخ2بات تنجد د)52))تنجد د  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  ب2 هيم ع2و عنو نه) ()رقم)
79)تجزئة  لنور  لشط2  الول م2 ان)

22)مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب
قص2)  لسيد عم2 ع2و عنو نه) ()
تنجد د) ( (6(622 تنجد د)  لخ2بات 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)526.

592I

SOBEGEST

STE JASMINE CRECHE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SOBEGEST
 LOT(YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE(JASMINE(CRECHE  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  بو ب 
م2 كش شط62 ريال 9)2 م2 كش - 

12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((5(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JASMINE(CRECHE

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)حضانة.

:) بو ب) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- م2 كش) (2(9 ريال) م2 كش شط62)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: هللا) عبد  قشولي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد قشولي عبد هللا عنو نه) ()

 2(9 ريال) شط62) م2 كش   بو ب 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد قشولي عبد هللا عنو نه) ()

 2(9 ريال) شط62) م2 كش   بو ب 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2)6)22.

591I

FIDUCOMPETENCES

كينس
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

FIDUCOMPETENCES

 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

كينس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 

 لد ر لبيضاء بليز23 2 228 شارع  

و دي سبو تجزئة وئام حي  لولفة 

2222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(26229
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ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 
مبلغ) ( كينس) ذ ت  لش2يك  لوحيد 
وعنو ن) درهم  (22.222 رأسمالها)
مق2ها  إل تماعي  لد ر لبيضاء)بليز23)
)و دي سبو تجزئة وئام) 2 228)شارع)
2222)) لد ر لبيضاء) حي  لولفة)
)صعوبة إستم2 ر) (:  ملغ2ب نتيجة ل)

 لنشاط.
ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
شارع)) (228  2 بليز23)  لد ر لبيضاء)
حي  لولفة) وئام  تجزئة  سبو  و دي 

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

عنو نه) () و  غنا  ( ملياء)  لسيد)ة()
)7)زنقة مونطين  لطابق)2) لشقة)) 
حي رال رلوري)2222)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)791)82.
595I

FIDUCOMPETENCES

ف.أ.كار
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCOMPETENCES
 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
ف.أ.كار ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : )5 شارع 
عبد  ملومن  قامة  ملنار ملحق 26 
مك2ر  لطابق  لسفلي - 2222) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.1(7822

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر) ((2(2 أكتوب2) (25 في)  ملؤرخ 

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  ف.أ.كار  حل 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

درهم) (222.222 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (5( مق2ها  إل تماعي) وعنو ن 

 26 ملحق) عبد  ملومن  قامة  ملنار 

 (2222 (- مك2ر  لطابق  لسفلي)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب نتيجة لصعوبة)

 ستم2 ر  لنشاط.

و عين:

و) ش2يفي  (  لسيد)ة() نو ر)

22)زنقة  بو هد3ل  لعالف) عنو نه) ()

)2) قامة سلمى)) 22) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 5( وفي) ((2(2 أكتوب2) (25 بتاريخ)

شارع عبد  ملومن  قامة  ملنار ملحق)

 (2222 (- مك2ر  لطابق  لسفلي) (26

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)822226.
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FIDUCIAIRE(AL(BOUSTANE

AMIRWA D›HOTES
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(AL(BOUSTANE

 AV(PRINCE(MY(ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

AMIRWA(D›HOTES  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 59 مك2ر 

درب موالي عبد  لقادر درب ضبا�ضي 

مد3نة  - 12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2162

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (25

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AMIRWA(D’HOTES

د ر) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لضيارة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)59)مك2ر)

درب موالي عبد  لقادر درب ضبا�ضي)

مد3نة))-)12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

3اسين) محمد   لسيد  بو  لبناء)

درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.

 522 ( (: سناء)  لسيدة  بو  لبناء)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

3اسين) محمد   لسيد  بو  لبناء)

  1(7 رقم) س  عنو نه) () ملحاميد 

12222)م2 كش  ملغ2ب.

 لسيدة  بو  لبناء)سناء)عنو نه) ()

 12222  1(7 رقم) س   ملحاميد 

م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

3اسين) محمد   لسيد  بو  لبناء)

 1(7 رقم) س  عنو نه) () ملحاميد 

12222)م2 كش  ملغ2ب

 لسيدة  بو  لبناء)سناء)عنو نه) ()

 12222  1(7 رقم) س   ملحاميد 

م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) ((1 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)222277.

597I

sacompta(sarl(au

 STE PAWER START
CONSULTING

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

sacompta(sarl(au

11) شارع  لجيش  مللكي ميسور ، 

52)22، ميسور  ملغ2ب

 STE PAWER START

CONSULTING ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي.رقم 11)  

شارع  لجيش  مللكي ميسور - 52)22 

ميسور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(295

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PAWER START CONSULTING

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) الستشارة)

و  لتسييف.
  (11 عنو ن  ملق2  ال تماعي):.رقم)

شارع  لجيش  مللكي ميسور)-)52)22 

ميسور  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد حمزة  3ت محمدن):))221 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (: ب2 هيم  لغنضور)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (: كلمام) مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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محمدن) حمزة  3ت   لسيد 
ميسور) شارع  لزرقطوني  عنو نه) ()

252)))ميسور  ملغ2ب.

 لسيد ب2 هيم  لغنضور عنو نه) ()
راس) د ود  بلوك  (5 زنقة) (28 رقم)

22222)راس  ملغ2ب.

 لسيد مصطفى كلمام عنو نه) ()
عوينات) حي  زنقة  كلموس  (25 رقم)

 لحجاج راس)22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

محمدن) حمزة  3ت   لسيد 
ميسور) شارع  لزرقطوني  عنو نه) ()

252)))ميسور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) (  البتد ئية ببوملان)

))2))تحت رقم)))2)/2).

598I

FIDUCIAIRE(AL(BOUSTANE

GTM SUD
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تغييف نشاط  لش2كة

FIDUCIAIRE(AL(BOUSTANE

 AV(PRINCE(MY(ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

GTM(SUD ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 1) شارع 

موالي عبد هللا م2 كش - 12222 

م2 كش   ملغ2ب.

تغييف نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(2 22)د نبف)  ملؤرخ في)

نشاط  لش2كة من)»أعمال  لبناء

 ميع  لخدمات

»أعمال) إلى)  ملعامالت  لعقارية«)

 لبناء)و لتوريد ت  ملتنوعة

وبيع) )ش2 ء)  ملعامالت  لعقارية)

 لعقار ت(

 ميع  لخدمات«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (26 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222551.

599I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

A.M.D EL MESSAOUDI

ش2كة  لتضامن

تفويت حصص

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 

صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب

  A.M.D(EL(MESSAOUDI

ش2كة  لتضامن

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع و د 

 لك2 ع رقم 72  - 72222  لد خلة 

 ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22615

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

)ة() ملختار) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (52  ملسعودي)

)ة() ) لسيد) حصة لفائدة) (52 أصل)

3نا23) (26 سيد  حمد  لخليكي بتاريخ)

.(2((

)ة() ملهدي) تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (52  ملسعودي)

)ة() ) لسيد) حصة لفائدة) (52 أصل)

3نا23) (26 سيد  حمد  لخليكي بتاريخ)

.(2((

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 21 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

3نا23)))2))تحت رقم)))2)/21.

622I

مكت1  لدكتور  لعبودي عبد  لعزيز خبيف قضائي في)

 ملحاسبة على  لصعيد  لوطني

أوليفمارك

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكت1  لدكتور  لعبودي عبد  لعزيز 

خبيف قضائي في  ملحاسبة على 

 لصعيد  لوطني

ملع1  لخيل ميد ن  لف2وسية 

سابقا  مام مخبزة روز لي بجان1  

 قامة  لف2دوس  لطابق  الول راس ، 

22222، راس  ملغ2ب

أوليفمارك  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر  بن 

حمليل عين قنص2ة راس - 22222 

راس  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52(22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 نونبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عك2مي) ( ناد3ة) )ة() تفويت  لسيد)

52))حصة   تماعية من أصل)522 

مصطفى) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

عك2مي بتاريخ)22)نونبف)2)2).

عك2مي) ( ناد3ة) )ة() تفويت  لسيد)

52))حصة   تماعية من أصل)522 

حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد  لفتاح)

عك2مي بتاريخ)22)نونبف)2)2).

أبوبك2 عك2مي) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.222

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222

حميد عك2مي بتاريخ)22)نونبف)2)2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

3نا23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2).

622I

MOGADOR(MANGEMENT(SYSTEM(SARL

MOGAZUR  S.A.R.L
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MOGADOR(MANGEMENT

SYSTEM(SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

MOGAZUR  S.A.R.L  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملتج2 

 لكائن ب65)  لتجزئة  ل2 بعة زنقة 

خنيف2ة  لصوي2ة - 11222  لصوي2ة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MOGAZUR((S.A.R.L

مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ريأعمال  لبناء)و الشغال  ملختلفة

منعش عقاري))

بيع))مو د  لبناء)بالتقسيط.

:) ملتج2) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لكائن ب65)) لتجزئة  ل2 بعة زنقة)

11222) لصوي2ة) (- خنيف2ة  لصوي2ة)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
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رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 
2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 8.222 ( (: مهدي  3د23) (  لسيد)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  مين علمي):))222.))حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () مهدي  3د23  (  لسيد)
 1 252تجزئة  لبحيفة  لشط2)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب.
رقم)  لسيد  مين علمي عنو نه) ()
92)شارع  لعقبة  لتجزئة)5) لصوي2ة)

11222) لصوي2ة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () مهدي  3د23  (  لسيد)
 1 252تجزئة  لبحيفة  لشط2)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصوي2ة))بتاريخ)22)3نا23)

))2))تحت رقم)22.
62(I

MOGADOR(MANGEMENT(SYSTEM(SARL

ARBAH RENT CAR  SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

 MOGADOR(MANGEMENT
SYSTEM(SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA(MAROC

ARBAH(RENT(CAR  SARL ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
 كاد23  لصوي2ة -  11222  لصوي2ة 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(92

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ) ( (ARBAH( RENT( CAR( ( SARL
وعنو ن) درهم  (522.222 رأسمالها)
زنقة  كاد23) (22 مق2ها  إل تماعي)
11222) لصوي2ة  ملغ2ب) ( (-  لصوي2ة)
نتيجة ل):)نظ2  لعدم  لقدرة على درع)
(، ) إل3جار) أنو عها) بجميع   ل2سوم 
 ملياه)،) لكه2باء)،) ملوظفين)،) ملورد3ن)
عقد  إل3جار) ومشكلة إنهاء) إلخ...() (،

وعدم و ود عمالء.
22)زنقة) و حدد مق2  لتصفية ب)
11222) لصوي2ة) (-  كاد23  لصوي2ة)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) بورتاس  ( (  لسيد)ة() لزبيف)
عنو نه) ()225)تجزئة  لسكنچ  النيق)
طابق)))شقة)26)عين  لشق  لبيضاء)
2252)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
بكتابة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
لدى  ملحكمة  إلبتد ئية)  لضبط 

بمد3نة  لـصوي2ة)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصوي2ة))بتاريخ)25)3نا23)

))2))تحت رقم)22.

622I

PREMIUM(FINANCE

DADES AUTO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

PREMIUM(FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

DADES(AUTO ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )25 
تجزئة زك2ياء  ملحاميد  - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.68225

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (DADES( AUTO
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
زك2ياء) تجزئة  (25(  إل تماعي)
م2 كش  ملغ2ب) (12222 (- (  ملحاميد)

نتيجة ل):)أزمة  قتصاد3ة.
 25( ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
 12222 (- ( زك2ياء) ملحاميد) تجزئة 

م2 كش  ملغ2ب.)
و عين:

و) حد ش  ( ( محمد)  لسيد)ة()
عمارة) إقامة  لحد3قة  ( عنو نه) ()
2)) إلزدهار)) شقة) 5) لطابق  ل2 بع 
)ة() 12222)م2 كش  ملغ2ب كمصفي)

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((1 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)279)22.
621I

fidusalim

YAYA ENERGY
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

fidusalim
 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،
casablanca(maroc

YAYA(ENERGY ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6 محج 
م2س  لسلطان شقة 2  لطابق 2 - 

2122)   لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522529

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 YAYA (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.ENERGY
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)ش2 ء)وبيع)

 ميع  ملعد ت  لكه2بائية)؛
) ستيف د وتصد23  ميع  ملعد ت)

 لكه2بائية.
وأعمال  لتمد3د ت) لو زم 

 لكه2بائية.
محج) (6 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 -  2 2) لطابق) م2س  لسلطان شقة)

2122))) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: ( مو رق هشام)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) ()) ( هشام) مو رق   لسيد 
  22 رقم) (28 زنقة) (2( رشيد) م  حي 

2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()) ( هشام) مو رق   لسيد 
  22 رقم) (28 زنقة) (2( رشيد) م  حي 

2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)522529.

625I
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MOGADOR(MANGEMENT(SYSTEM(SARL

 MOGADOR SWIMMING
POOL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

 MOGADOR(MANGEMENT

SYSTEM(SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

 MOGADOR(SWIMMING(POOL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملحل 

 لتجاري رقم 27 م2كز مسكالة إقليم 

 لصوي2ة - 11222  لصوي2ة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1557

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

  MOGADOR(SWIMMING(POOL

درهم) (222.222 رأسمالها) مبلغ 

مق2ها  إل تماعي  ملحل) وعنو ن 

 لتجاري رقم)27)م2كز مسكالة إقليم)

11222) لصوي2ة  ملغ2ب) (-  لصوي2ة)

لم تحقق) (، منذ إنشائها) (: نتيجة ل)

 لش2كة ما نتوقعه منها.

وضعه  ملالي  لذي) إلى  بالنظ2 

يستم2 في  لتدهور من شه2 آلخ2.

نظ2  للوضع  لحالي  لذي أث2 ريه)

بشكل كامل ولم يستطع مو  هته

في  لوقت  لحاض2.

درع) على  لعدم  لقدرة  نظ2  

 ل2سوم بكارة أنو عها))إ3جار)،)ماء)،)

كه2باء)،)موظفين)،)موردون)،)إلخ...(.

ب  ملحل) مق2  لتصفية  حدد  و 

 لتجاري رقم)27)م2كز مسكالة إقليم)

 لصوي2ة)-)11222) لصوي2ة  ملغ2ب.)

و عين:

أصبار)) ( ( عبد  لقادر)  لسيد)ة()

دو ر  لع2ب  لصوي2ة) عنو نه) () و 

11222) لصوي2ة  ملغ2ب كمصفي))ة()

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخاب2ة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)منذ إنشائها)،)لم)

تحقق  لش2كة ما نتوقعه منها.

وضعه  ملالي  لذي) إلى  بالنظ2 

يستم2 في  لتدهور من شه2 آلخ2.

نظ2  للوضع  لحالي  لذي أث2 ريه)

بشكل كامل ولم يستطع مو  هته

في  لوقت  لحاض2.

درع) على  لعدم  لقدرة  نظ2  

 ل2سوم بكارة أنو عها))إ3جار)،)ماء)،)

كه2باء)،)موظفين)،)موردون)،)إلخ...(

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالصوي2ة)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)112.

626I

fidusalim

WE CAN CONSTRUCTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

fidusalim

 lot(samip(bd(mohammed 9

 zefzaf(sidi(moumen ، 20400،

casablanca(maroc

 WE CAN CONSTRUCTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

اللة  سماء مج 6 رقم 252  لطابق 

) سيدي مومن  لجد3د - 2122)  

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522522

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 WE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CAN CONSTRUCTION

:)مشتف3ات) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

ومبيعات  ميع مو د  لبناء)؛

مو د) وتصد23  ميع   ستيف د 

 لبناء.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

اللة  سماء)مج)6)رقم)252) لطابق)) 

سيدي مومن  لجد3د)-)2122))) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ( مو رق هشام)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()) ( هشام) مو رق   لسيد 

  22 رقم) (28 زنقة) (2( رشيد) م  حي 

2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()) ( هشام) مو رق   لسيد 

  22 رقم) (28 زنقة) (2( رشيد) م  حي 

2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)522522.

627I

CABINET(CONSULTING(TOGESTION(SARL

STE CLEAN CLAN
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 CABINET(CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

222)7،  لسمارة  ملغ2ب

STE CLEAN CLAN ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 ملسيفة  لخض2 ء  ل2قم 211 مك2ر 

 لسمارة - 222)7  لسمارة  لغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(562

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (29

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CLEAN CLAN

تصنيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مو د  لتنظيف) وتجارة  وتوريد 

و شغال عامة.

تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

مك2ر) (211  ملسيفة  لخض2 ء) ل2قم)

 لسمارة)-)222)7) لسمارة  لغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد 3ونس حفيان):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

عبد  لهادي  الدري�ضي)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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عنو نه) () حفيان  3ونس   لسيد 
68) لسمارة) زنقة  لحوز  ل2قم)

222)7) لسمارة  ملغ2ب.
عبد  لهادي  الدري�ضي)  لسيد 
زنقة  بل  لعيا�ضي  ل2قم) عنو نه) ()
11) لسمارة)222)7) لسمارة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () حفيان  3ونس   لسيد 
68) لسمارة) زنقة  لحوز  ل2قم)

222)7) لسمارة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ)2))د نبف)

2)2))تحت رقم)2)2)/85).

628I

L’UNIVERS(DE(L’ENTREPRISE

STE AROMACIEL
إعالن متعدد  لق2 ر ت

L›UNIVERS(DE(L›ENTREPRISE
 AV(ALLAL(ELFASSI(RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC
STE(AROMACIEL  »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: محل رقم 

225 ، منطقة صناعية مجاط - 
52222 مكناس   ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.52287

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((2(2 )2)شتنبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

نقل  ألسهم
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف  ملق2  ل2ئي�ضي لنفس  ملد3نة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف  لشكل  لقانوني للش2كة
ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

زيادة ر سمال  لش2كة
ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ستقالة  ملسيف  لحالي وتعيين مسيف)

 د3د.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

حصة من  لسيد رشيد) (852 ( نقل)

 لصفاف  لي  لسيد حكيم دنان

بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف  ملق2))7 ملنصور محل)52252 

 225 رقم) محل  مكناس  لي  ملق2 

 ملنطقة  لصناعية مجاط)-مكناس

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

ش2كة) من  تغيف  لشكل  لقانوني 

ذ ت مسؤول وحيد  لي ش2كة ذ ت)

 ملسؤولية  ملحدودة

بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

بمقاصمة) ر سمال  لش2كة  ررع من 

222222.22) لي) من) علي  لد3ون 

وذلك ب2رع ر سمال) ((.(22.222.22

 ملبلغ  لي)222.222.22)

بند رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

رشيد  لصفاف)  ستقالة  لسيد 

حكيم) وتعيين  حاليا  مسيف لش2كة 

دنان مسيف  لها)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

نونبف) (28 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)1827.

629I

tracom(cg

WORD MESSAGERIE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

tracom(cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

WORD(MESSAGERIE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي متج2 رقم 

5) بئف كندوز ن2 س أ  - 22222 

راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72515

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 شتنبف) (28
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.WORD(MESSAGERIE
:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
-نقل) للبضائع) و  لدولي   لوطني 

 المتعة غيف  ملصحوبة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)متج2 رقم)
5))بئف كندوز ن2 س أ))-)22222)راس)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
522)حصة) ( (:  لسيد حاتم حسن)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  ملهدي مح1):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () حسن  حاتم   لسيد 
موالي  سماعيل عمارة وليلي) ( شارع)

بلوك أ رقم))22222)طنجة)) ملغ2ب.
عنو نه) () مح1   لسيد  ملهدي 
2) قامة) تجزئة  لهو ء) لجميل) (25
ملع1) (7  لجوه2ة  لسود ء) لشقة)

 لخيل)22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () مح1   لسيد  ملهدي 
2) قامة) تجزئة  لهو ء) لجميل) (25
ملع1) (7  لجوه2ة  لسود ء) لشقة)

 لخيل)22222)راس  ملغ2ب
حبيبة) بن  لشيخ   لسيدة 
غيالن) زنقة  الخض2  (( عنو نه) ()
 22222 22) لطابق  لخامس)  لشقة)

راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)2)/9292.
622I

PREMIUM(FINANCE

SHIMEX WOODS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لش2كة

PREMIUM(FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

SHIMEX(WOODS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي رقم 952 
تجزئة  لنزهة  3ت  وري2 - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
تغييف نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22(199

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) ((2(2 7))د نبف)  ملؤرخ في)
»بائع بالتقسيط) نشاط  لش2كة من)
إلى) ملنتجات  لصناعة  لتقليد3ة«)

» ستغالل  ألر �ضي  لفالحية«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)292)22.
622I

OXYPLAST(SURFACE(SPECIALITES

 OXYPLAST SURFACE
SPECIALITES

إعالن متعدد  لق2 ر ت

 OXYPLAST(SURFACE
SPECIALITES

 ملنطقة  لصناعية  لجنوب  لغ2بي، 
 لقطعة 95-96 ، 8822)،  ملحمد3ة 

 ملغ2ب
 OXYPLAST(SURFACE

SPECIALITES »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  ملنطقة 
 لصناعية  لجنوب  لغ2بي،  لقطعة 
95-96 - 8822)  ملحمد3ة  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1265
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 9))د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
بوراة) و لتص2يح  ما3لي:) العالم 
 22 بتاريخ) سقاط،) محفوظ   لسيد 
مع) و ستم2 ر  لش2كة  (،(228 3نا23)
زكية)  لش2يكين  لحاليين  لسيدة 
و لسيد  و د  لسقاط))  لسقاط 
محفوظ) وورثة  ملتوفى  لسيد 
سقاط،)حس1 نظيف  إلر ثة  ملؤرخ في)
(: 228)،) لتالية أسماؤهم) 22)مارس)
و لدته  لسيدة زين1  لعم2 ني،)أرملته)
 لسيدة ليلى وزري،) بنه  لسيد  حمد)
و بنتيه  لسيدة ليلى سقاط) سقاط،)

و لسيدة صفية سقاط.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
وصية) و ود  ي  بعدم   لتص2يح 
محفوظ) للمتوفى  لسيد  ش2عية 

سقاط.
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ر ثة  ميع  لحصص  ململوكة سلفا)
محفوظ) ط2ف  ملتوفى  لسيد  من 
حصة) (21.982 في) و ملتمثلة  سقاط 
درهم) (222 رئة) من    تماعية 
بقيمة   مالية) للحصة  لو حدة،)
في) درهم،) (1.498.000,00 قدرها)
 OXYPLAST( SURFACE« ش2كة)
ط2ف) من  (،»SPECIALITES SARL
ورثته):)و لدته  لسيدة زين1  لعم2 ني)
)195.))حصة()،)أرملته  لسيدة ليلى)
حصة(،) بنه  لسيد) (2.872( وزري)
حصة(،) (5.226( سقاط)  حمد 
 (.652( و بنتيه  لسيدة ليلى سقاط)
سقاط) صفية  و لسيدة  حصة()

)652.))حصة(.
على) 3نص  1:) لذي  رقم) ق2 ر 
تسييف  لش2كة) ثقة  تجد3د  ما3لي:)
و لسيد) زكية  لسقاط  في  لسيدة 
بصفتهم  ملسيف3ن)  و د  لسقاط،)
غيف) ملدة  وذلك  للش2كة،)  لش2يكين 
في  ميع) تلزم  لش2كة  محدودة.)
أحد  ملسيف3ن) بتوقيع  معامالتها 
 لش2يكين  لسيدة زكية  لسقاط أو)

 لسيد  و د  لسقاط.)

على) 3نص  5:) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:)تحيين و عادة صياغة  لقانون)

مجموع) ليشمل  للش2كة   السا�ضي 

 لتغييف ت  لجد3دة.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
صياغة  لقانون) وإعادة  تحيين 

 ألسا�ضي بالكامل.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم))2).

62(I

nadorligneconsulting

تاويمة كاش
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

nadorligneconsulting

 لناضور ، 222)6،  لناضور  ملغ2ب

تاويمة كاش ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )6 شارع 

 ل2ئيسية تاويمة  لناظور - 222)6  

 لناظور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2599

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

تاويمة) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

كاش.

وكيل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عمولة تحويل  ألمو ل مكت1  لتذ ك2)

درع رو تيف حو لة ب2يد3ة.

)6)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

  6(222 (- تاويمة  لناظور)  ل2ئيسية 

 لناظور  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد  ل2مضاني محمد)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: علي) مسعودي   لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  ل2مضاني محمد عنو نه) ()
 (6 رقم) ((92 زنقة) (( ع2يض) حي 

 لناظور)222)6)) لناظور  ملغ2ب.
عنو نه) () علي  مسعودي   لسيد 
بوع2ك) ((5 قطاع مسعود مجموعة)
) لناظور) (6(222 سلو ن  لناظور)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  ل2مضاني محمد عنو نه) ()
 (6 رقم) ((92 زنقة) (( ع2يض) حي 

 لناظور)222)6)) لناظور  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)ربف 23)

))2))تحت رقم)22).
622I

GALLERY(PUB

GALLERY PUB
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

GALLERY(PUB
رقم 8 عمارة 8  لطابق  لثاني تجزئة 
 لسالم  هل لغالم 2 توسعة تجزئة 
ف ب 8 سيدي مومن ، 2)26)، 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب
GALLERY(PUB ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 لفتح 27)، شارع  ب2 هيم  ل2ود ني 
توسعة،   لطابق  الول رقم 2 

 لد ر لبيضاء - 2262)  لد ر لبيضاء 
 ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17(522

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)25)أكتوب2)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

شارع  ب2 هيم) (،(27 »تجزئة  لفتح)

) لطابق  الول) توسعة،)  ل2ود ني 

 (2262 (- 2) لد ر لبيضاء) رقم)

 8 »رقم) إلى)  لد ر لبيضاء) ملغ2ب«)

عمارة)8) لطابق  لثاني تجزئة  لسالم)

 8 توسعة تجزئة ف ب) (2  هل لغالم)

سيدي مومن)-)2)26)) لد ر لبيضاء))

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822226.

621I

 CABINET(COMPTABLE(TANNOUCHE

NOUREDDINE

BIG ORIENT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 CABINET(COMPTABLE

TANNOUCHE(NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY

 M›HAMMED(HAY(EL(HASSANI

BERKANE ، 60300، ب2كان  ملغ2ب

BIG(ORIENT ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : س م ف 

225 رقم 288 دزياست بوغ2يبة  - 

52)62 ب2كان- كليم  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.52(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(2 3ونيو) ((2  ملؤرخ في)

BIG(ORIENT)ش2كة ذ ت  ملسؤولية)

 52.222 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي س م)

دزياست بوغ2يبة)) (288 رقم) (225 ف)

ب2كان- كليم  ملغ2ب نتيجة) (62(52  -

لقفل  لتصفية.
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و عين:

نصيفي) (  لسيد)ة() سمهان)

حي) ش2 عة  زنقة  ((2 عنو نه) () و 

ب2كان  ملغ2ب) (62222 (  لسعادة)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

2)2))وفي س م ف) 3ونيو) ((2 بتاريخ)

(- ( دز يست بوغ2يبة) (288 رقم) (225

52)62)بوغ2يبة  كليم  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)1/))2).

625I

سه2يكاد

ACTION RENO BAT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

سه2يكاد

16 ب د  لزرقطوني  لدرج )  لشقة 

 ل2قم 6  لد ر لبيضاء 16 ب د 

 لزرقطوني  لدرج )  لشقة  ل2قم 6 

 لد ر لبيضاء، )222)،  ملغ2ب

  لد ر  لبيضاء

 ACTION(RENO(BAT

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : شارع 

عبد له  لصنهاجي حي  لجو دي 

 ل2قم 55  لد ر لبيضاء - )255)  

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(16299

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)

ذ ت) ش2كة  (ACTION( RENO( BAT

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

عبد له  لصنهاجي) شارع   إل تماعي 

55) لد ر لبيضاء) حي  لجو دي  ل2قم)

- )255))) لد ر لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

إلنهاء)نشاطها  لتجاري.

و عين:

و) بوسبا  ( لكبيف) (  لسيد)ة()

عنو نه) ()شارع بارسوبي إقامة مونية)

 لشقة رقم)21) لد ر لبيضاء)2152) 

)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.

 لسيد)ة())نبيل))بوسبا و عنو نه) ())

كاليفورنيا) (2( رقم) كاليفورنيا  لو 

2252)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  ((2(( 3نا23) ((2 بتاريخ)

حي  لجو دي) عبد له  لصنهاجي 

  (255( (- 55) لد ر لبيضاء)  ل2قم)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822619.

626I

FIDALIC(CONSEIL

PROD RAM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDALIC(CONSEIL

 الزدهار  متد د عمارة رقم 228 ، 

12222، م2 كش  ملغ2ب

PROD(RAM ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي :  قامة 

الص تورس ما وريل شقة رقم ب 

25 - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.52(29

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية) (PROD(RAM

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

مق2ها  إل تماعي  قامة الص تورس)

 12222 -  25 ما وريل شقة رقم ب)

م2 كش  ملغ2ب نتيجة لغياب نشاط.

و عين:

و) مالطوفي  ( ( ربيع)  لسيد)ة()

تورس) الص  عنو نه) () قامة 

 12222  25 ما وريل شقة رقم ب)

م2 كش  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  قامة) ((2(2 د نبف) (22 بتاريخ)

الص تورس ما وريل شقة رقم ب)

25 - 12222)م2 كش  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) ((2 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)222227.

627I

PREMIUM(FINANCE

LINAS 2F
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

توسيع نشاط  لش2كة)

PREMIUM(FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

LINAS 2F ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 75  لطابق 

 ألول تجزئة ن قطعة ) تامنصورت 

- 12222 م2 كش  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7(795

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)28)3نا23)))2))تمت إضارة)

إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

 ستغالل  ملحا 2.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)152)22.

628I

ElectroMultiservice

ELECTROMULTISERVI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

ElectroMultiservice

 Tanger(Boukhalf ، 90000،

Tanger(Maroc

ElectroMultiservi ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 

 139COMPLEXE(AL(IRFANE 2

 GH 11 N125 TANGER  - 90000

.Tanger(Maroc

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.82(79

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تق2ر حل) 29)د نبف)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  ElectroMultiservi  لش2يك  لوحيد)

مبلغ رأسمالها)22.222)درهم وعنو ن)

 139COMPLEXE مق2ها  إل تماعي)

 AL( IRFANE( 2( GH( 11( N125

 TANGER((-(90000(Tanger(Maroc

 ABSENCE( D’ACTIVITÉ (: نتيجة ل)

 ,(PERTE(DES(MARCHÉS(ESTIMÉ

 DAND(LA(ZONE(FRANCHE(DE

.TANGER

 L’IMPACT( DIRECT( DE( LA

 CRISE( ÉCONOMIQUE( SUR

 LE( MARCHÉ( A( CAUSE( DU

..CORONA VIRUS

ب)) مق2  لتصفية  حدد  و 

 139COMPLEXE( AL( IRFANE( 2

 GH(11(N125( TANGER( -( 90000

 .Tanger(Maroc

و عين:

و) (Souhil( ( Belhaj  لسيد)ة()

 COMPLEXE( AL  229 عنو نه) ()

 IRFANE( 2( GH( 11( TANGER

Tanger(Maroc)90000)كمصفي))ة()

للش2كة.
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وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((7 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)822.

629I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

PH PRO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 

صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب

PH(PRO  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 لع2كوب رقم 1-22)77 - 72222 

 لد خلة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2529

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 PH (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PRO

تصنيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتوزيع منتجات  لنظارة.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 72222  -  22-77(1 رقم)  لع2كوب 

 لد خلة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  حمد  لكبيف)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  حمد  لكبيف 
 12 شقة) (22 عمارة)  قامة تنالت  ))

حي  لهدى)82222) كاد23  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  حمد  لكبيف 
 12 شقة) (22 عمارة)  قامة تنالت  ))

حي  لهدى)82222) كاد23  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (5 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

3نا23)))2))تحت رقم)))2)/2)2.
6(2I

KAMAR(BENOUNA

SPADI 1
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

KAMAR(BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 21

20160، Casablanca(MAROC
SPADI 1 ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 7  قامة 
ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني مكت1 
رقم 8 - 2592)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522692

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 SPADI(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.2
بيع) :)ش2 ء) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
وسيط و توزيع  لطاقة  لهيدروليكية)
و) و  لكثلة  لحيوية  طاقة  ل2ياح  و 
 لطاقة  لشمسية  لح2 رية  الرضية)

تقد3م) و  -) لتمثيل  لعمولة 
لجميع  النشطة  ملتعلقة)  لخدمات 

بموضوع  لش2كة.
7) قامة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
ر مي زنقة سبتة  لطابق  لثاني مكت1)
رقم)8 - 2592)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

 ADIWAT( AFRIQUE( ( :  لش2كة)
2.222)بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

  ADIWAT( AFRIQUE  لش2كة)
عنو نه) ()2)زنقة  بل باني حي  لسالم))
 لسيال)52)2)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد ربيع بغاز عنو نه) ()5)زنقة)
 ملنصور  لسعدي  لشقة)8) ملعاريف)

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822289.
6(2I

PREMIUM(FINANCE

GASTRO-KECH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

PREMIUM(FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

GASTRO-KECH ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

عبد  لك2يم  لخطابي زنقة حسن 

بن مبارك إقامة  لخطابية عمارة 

ب  لطابق  ألول رقم 2 - 12222 

م2 كش   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((619

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.GASTRO-KECH

:) ستغالل) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملطاعم.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

حسن) زنقة  عبد  لك2يم  لخطابي 

بن مبارك إقامة  لخطابية عمارة ب)

 لطابق  ألول رقم)2 - 12222)م2 كش))

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد راتحي عبد  لصادق):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

522)حصة) ( (:  لسيد راتحي أمين)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لصادق) راتحي   لسيد 

أم2شيش زنقة  ل2 زي رقم) عنو نه) ()

222 12222)م2 كش  ملغ2ب.

عنو نه) () أمين  راتحي   لسيد 
زنقة) (26 22) لشقة رقم) إقامة نور)

م2 كش) (12222 3وغوزالريا  ليز)

 ملغ2ب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لصادق) راتحي   لسيد 

أم2شيش زنقة  ل2 زي رقم) عنو نه) ()

222 12222)م2 كش  ملغ2ب

عنو نه) () أمين  راتحي   لسيد 

زنقة) (26 22) لشقة رقم) إقامة نور)

م2 كش) (12222 3وغوزالريا  ليز)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)522)22.

6((I

ECO FINANCE

COTE OUEST
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

ECO FINANCE

زنقة سق2 ط إقامة إسالم، رقم )5 

 ملعاريف، 2272)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

COTE OUEST ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 

رو ق راميليا تقاطع شارع أسامة بن 

زيد وشارع أحمد  م2ي - معاريف - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(61(22

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تق2ر حل) 8))د نبف)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  COTE OUEST  لش2يك  لوحيد)

مبلغ رأسمالها)22.222)درهم وعنو ن)

مق2ها  إل تماعي عمارة رو ق راميليا)

وشارع) زيد  بن  أسامة  شارع  تقاطع 

 (2222 (- معاريف) (- أحمد  م2ي)

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

توقف  ألنشطة.

عمارة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
رو ق راميليا تقاطع شارع أسامة بن)
(- -)معاريف) زيد وشارع أحمد  م2ي)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

د3بون) ( أوليفيي)   لسيد)ة()
حي) لوكسوس  زنقة  (27 عنو نه) () و 
22)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب) (  لهنا)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود) محل  و    ملخاب2ة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)62)822.
6(2I

transparence(fiscale

MEHDI PROGRAMMATION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 28

fes(maroc
 MEHDI(PROGRAMMATION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عبد 
 لك2يم  لخطابي عمارة بن مو�ضى 

 ل كو ش  لطابق ) - 22222 راس 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
59915

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((229 3وليوز) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MEHDI(PROGRAMMATION
ب2مجة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملعلوميات.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع عبد)
مو�ضى) بن  عمارة   لك2يم  لخطابي 
راس) (22222  -  (  ل كو ش  لطابق)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بغد د  ملهدي):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
522)حصة) ( (:  لسيدة خلوق مهى)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () بغد د  ملهدي   لسيد 
 22222 ( ز ز ) زنقة  ركان حي  (1 رقم)

راس  ملغ2ب.
 لسيدة خلوق مهى عنو نه) ()8)) 
حي  الد رسة)) بوعياد  زنقة  لحسن 

22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بغد د  ملهدي   لسيد 
 22222 ( ز ز ) زنقة  ركان حي  (1 رقم)

راس  ملغ2ب
 لسيدة خلوق مهى عنو نه) ()8)) 
حي  الد رسة)) بوعياد  زنقة  لحسن 

22222)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3وليوز) (26 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

229))تحت رقم)126).
6(1I

FITREC SARL.AU

SAFRONORD
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FITREC SARL.AU
 AVENUE(DES(FAR(IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC
SAFRONORD »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: مارينا 

سميف  لطابق  الر�ضي بلوك 5 مد3نة 
   - -  ملضيق   ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.((22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

بتاريخ) ع2في  عقد  بمقت�ضى  ما3لي:)

2)2)/)26/2)تم بيع)22))حصة من)

لدن  لسيد عبد هللا  لبغوري لفائدة)

 لسيد عزيز  3ت مبارك

على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 

بتاريخ) ع2في  عقد  بمقت�ضى  ما3لي:)

حصة) (2822 بيع) تم  (26/2(/(2(2

هللا  لبغوري) عبد  لدن  لسيد  من 

لفائدة  لسيد لطفي  لكحيل

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة  لسيد) مسيف  د3د  تعيين 

لبطاقة) لطفي  لكحيل  لحامل 

 لوطنية للتع2يف رقم ل227596

على) 3نص  1:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:) ستقالة  ملسيف  لسيد عبد هللا)

 لبغوري و  ب2 ء)ذمته

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

من) للش2كة  تحويل  ملق2  ال تماعي 

 5 مارينا سميف  لطابق  الر�ضي بلوك)

مد3نة    ملضيق  لى تجزئة  لبح2 شارع)

و دة رقم)28) ملضيق)

ق2 ر رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

توسيع  لنشاط  ال تماعي  لى وكالة)

عقارية و مقاولة  العمال  ملختلفة  و)

 ليناء)و  الشغال  لعامة

ق2 ر رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

ضياغة  لقانون  السا�ضي)  عادة 

للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

مارينا) من  للش2كة   ملق2  ال تماعي 

5)مد3نة) سميف  لطابق  الر�ضي بلوك)

   ملضيق  لى تجزئة  لبح2 شارع و دة)
رقم)28) ملضيق)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 لنشاط  ال تماعي للش2كة.
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)بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)
مساهمات) بتقد3م  قام  لش2كاء)
وهي) بالنس1  نقد3ة  بمبالغ  للش2كة 
درهم) ((22222  لسيد حسن 3فوت)
 لسيد لطفي  لكحيل)282222)درهم)
 لسيد عزيز  3ت مبارك)2222))درهم))
بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)
 122.222 مال  لش2كة) رأس  3بلغ 
سهم) (1.222 وهو مقسم إلى) (، درهم)
سهم) لكل  درهم  (222 بقيمة) نقدي 
بالكامل) مدروع  بالكامل  مكتت1 
للش2كاء)بما 3تناس1 مع مساهماتهم.)
حصة)) ((222 3فوت) حسن   لسيد 
2822)حصة) لطفي  لكحيل) (  لسيد)
و  لسيدعزيز  3ت مبارك)22))حصة))
على) 3نص  9):) لذي  رقم) بند 
من) كل  للش2كة  مد23   عيين  ما3لي:)
 لسيد حسن 3فوت و  لسيد لطفي)

 لكحيل
على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 
3ج1) ( ما3لي:) ميع  ور ق  لش2كة)
توقع من ط2ف  ملسيف ن  لسيد)  ن 
حسن 3فوت و  لسيد لطفي  لكحيل))
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)2288.
6(5I

FITREC SARL.AU

AHJAR TAMUDA
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FITREC SARL.AU
 AVENUE(DES(FAR(IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

AHJAR(TAMUDA »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  لقالليين 
تجزئة با3صا رقم 18)  - 92222 

نطو ن  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.22127

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ستقالة  ملسيف  لسيد  مجد  ش2نان))

 ب2 ء)ذمته
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
من) ستوقع  حميع  ور ق  لش2كة 
عادل) ط2ف  ملسيف  لوحيد  لسيد 
لبطاقة  لوطنية) بوط2 ب  لحامل 

Z443390(للتع2يف رقم
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
صياغة  لقانون  السا�ضي)  عادة 

للش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  12:) لذي  رقم) بند 
بوط2 ب) عادل  تعيين  لسيد  ما3لي:)

كمسيف للش2كة ملدة غيف محدودة
على) 3نص  )1:) لذي  رقم) بند 
ما3لي:) ميع  ور ق  لش2كة ستوقع)
من ط2ف  ملسيف  لوحيد  لسيد عادل)

بوط2 ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((5 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم))15.

6(6I

FITREC SARL.AU

STE MONNAIE SERVICE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FITREC SARL.AU
 AVENUE(DES(FAR(IMM

 ISMAILIA(N°AE(TETOUAN ،
93000، TETOUAN(MAROC

STE(MONNAIE(SERVICE »ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: تجزئة 
ك2يمة 22 شارع تطو ن  لطابق 

 ل2 بع منزل رقم 9 مارنبل - - مارتيل 
 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22567
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 1))د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
بناريخ) ع2في  عقد  بمقت�ضى  ما3لي:)
حصة) (2222 بيع) تم  ((1/2(/(2(2
نورل  لتطو ني) لدن  لسيد  من 
عبد  لوهاب) لفائدة  لسيد   لكويح 

بوسباطة
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
تعيين  لسيد عبد  لوهاب بوسباطة)
غيف) ملدة  للش2كة  كمسيف  د3د 

محدودة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ستقالة  ملسيف  لسيد نورل  لتطو ني)

 لكويح و  ب2 ء)ذمته
ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
صياغة  لقانون  السا�ضي)  عادة 

للش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  12:) لذي  رقم) بند 
عبد  لوهاب) تعيين  لسيد  ما3لي:)
غيف) ملدة  للش2كة  كمسيف  بوسباطة 

محدودة
على) 3نص  )1:) لذي  رقم) بند 
ما3لي:) ميع  ور ق  لش2كة ستوقع)
من ط2ف  ملسيف  لوحيد  لسيد عبد)

 لوهاب بوسباطة
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)2292.
6(7I

FIDUCOMPETENCES

ميطاباز
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCOMPETENCES
 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
ميطاباز ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 75 شارع 
 نفا زنقة كلو دو ب2ورانس   لطابق 
 لتاسع  شقة ب 228 - 2222) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5222(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

ميطاباز.

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)إستشار ت)

معلوماتية.

75)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

) لطابق)  نفا زنقة كلو دو ب2ورانس)

 (2222  -  228 ب) شقة  (  لتاسع)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: سلمي) 3اسين   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد 3اسين سلمي عنو نه) ()حي)

س2بز ن رقم))2 2222)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد 3اسين سلمي عنو نه) ()حي)

س2بز ن رقم))2 2222)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82219.

6(8I
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FIDUCOMPETENCES

س إ سمارت كونسيلتنك
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCOMPETENCES

 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

س إ سمارت كونسيلتنك 

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة أزه2 

إقامة طورونتو  لطابق  ألر�ضي شقة 

2 ج أش 8  - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522212

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

إ) س  (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

سمارت كونسيلتنك.

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)إستشار ت)

معلوماتية.

تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

طورونتو  لطابق) إقامة  أزه2 

 (2222  -   8 ج أش) (2  ألر�ضي شقة)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد مصطفى  ليون�ضي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

مصطفى  ليون�ضي)  لسيد 
3وليوز) (9 زنقة) ((2 رقم) عنو نه) ()
 ( ريل) ر2 نس  (( ب  قامة  لحسن)

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
مصطفى  ليون�ضي)  لسيد 
3وليوز) (9 زنقة) ((2 رقم) عنو نه) ()
 ( ريل) ر2 نس  (( ب  قامة  لحسن)

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822562.

6(9I

FIDUCOMPETENCES

كاي تراست ادفايزرز
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCOMPETENCES
 RUE(MUSTAPHA(EL(MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
كاي ت2 ست  درا3زرز ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 16 
شارع محمد زرقطوني  لطابق 

 لسادس مكت1 26-25 - 2222) 
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5222(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
كاي) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

ت2 ست  درا3زرز.
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)إستشار ت)

إد رية.
16)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
زرقطوني  لطابق  لسادس) محمد 
مكت1)26-25 - 2222)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد مهدي أعماروش)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد مهدي أعماروش عنو نه) ()
عين  لدئاب) (87 رقم) بعلبك  تجزئة 

أنفا)2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد مهدي أعماروش عنو نه) ()
عين  لدئاب) (87 رقم) بعلبك  تجزئة 

أنفا)2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822192.
622I

 WORLD(ART(CONSULTING(SARL(par

abréviation(WACON(SARL

 SOCIETE SAMTAR
HOLDING SARL AU

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

 WORLD(ART(CONSULTING
 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
ز وية شارع أبي  2ي2  لطبفي 

وزنقة عبد  ل2حمان ناص2، إقامة 
 ملنصور،  لطابق  ألول،  لشقة رقم 

) ، 92222، طنجة  ملغ2ب
 SOCIETE(SAMTAR(HOLDING
SARL AU ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 282 شارع 

ولي  لعهد، م2كز NREA،  لطابق 

 ألر�ضي،  ملكت1 رقم 22 - 92222 

طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1255

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 SOCIETE( SAMTAR( HOLDING

.SARL AU

:) كتتاب،) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

أسهم) وبيع  تد ول  ش2 ء،) حيازة،)

 لش2كات  لتجارية،) لسند ت)

و ألور ق  ملالية..

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)282)شارع)

NREA،) لطابق) م2كز) ولي  لعهد،)

 92222  -  22 رقم)  ألر�ضي،) ملكت1 

طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

99)حصة) ( (:  لسيد سميف  لط2حي)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.

حصة) (2 ( (:  لسيدة راطمة تفور)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سميف  لط2حي   لسيد 

222)6) لناظور)) لع2ي  لشيخ) حي 

 ملغ2ب.

عنو نه) () تفور  راطمة   لسيدة 

حي  لكندي)222)6) لناظور)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
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 لسيد سميف  لط2حي عنو نه) ()حي)

لع2ي  لشيخ)222)6) لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52565).

622I

LMT(AUDITING

SOMAFISH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

LMT(AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

SOMAFISH  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة رقم 

62  لعمارية عين  لشق - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.129122

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)

مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()عشيق)

عبد  لباسط))كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822182.

62(I

fidmanar

JAKANI EXPERTISE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

fidmanar

222 شارع عبد  لك2يم  لخطابي 

عمارة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 

 لطابق  لتاني م2 كش ، 12222، 

marrakech(maroc

 JAKANI(EXPERTISE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 222 شارع 
عبد لك2يم  لخطابي إقامة  ملهندز 
أ رقم ) م2 كش 12222 م2 كش 

 ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22982

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)25)د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
عبد لك2يم  لخطابي) شارع  (222«
إقامة  ملهندز أ رقم)))م2 كش)12222 
اللة) »تجزئة  إلى) م2 كش  ملغ2ب«)
 12222 )م2 كش) تاركة) (29 حية رقم)

م2 كش)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)197)22.

622I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

A.M.D EL MESSAOUDI
ش2كة  لتضامن

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
A.M.D(EL(MESSAOUDI ش2كة 

 لتضامن
و عنو ن مق2ها  ال تماعي شارع و د 
 لك2 ع رقم 72 - 72222  لد خلة.
تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22615

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) ((2(( 3نا23) (26  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للش2كة من)»ش2كة)
 لتضامن«)إلى)»ش2كة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

3نا23)))2))تحت رقم)))2)/21.

621I

PREMIUM(FINANCE

SHIMEX WOODS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

PREMIUM(FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

SHIMEX(WOODS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عبد 
 لك2يم  لخطابي إقامة  و د عمارة 
229 شقة رقم 12  لطابق  لثالث - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22(199

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)7))د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
إقامة) عبد  لك2يم  لخطابي  »شارع 
 12 رقم) شقة  (229 عمارة)  و د 
م2 كش) (12222 (-  لطابق  لثالث)
تجزئة  لنزهة) (952 إلى)»رقم)  ملغ2ب«)
 3ت أوري2)-)12222)م2 كش)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)292)22.
625I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

DH BEAUTY
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 2 بنا3ة 16.17 تجزئة  مل2كز, 
شارع محمد  لخامس ورز ز ت ، 

15222، ورز ز ت  ملغ2ب
DH(BEAUTY ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس حي د وكد3م عمارة 

ب شقة رقم 22 )2- ورز ز ت - 
15222 ورز ز ت  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22857

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 DH (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BEAUTY
مؤسسة) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعنا3ة و لتجميل و لتدليك
حمام.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
محمد  لخامس حي د وكد3م عمارة)
(- ورز ز ت) (-2(  22 رقم) شقة  ب 

15222)ورز ز ت  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيدة حنان دكيسة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة حنان دكيسة عنو نه) ()
 لحي  لحسني  قامة  ل2يحان عمارة)
رقم)1)شقة رقم)92  15222)ورز ز ت)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة حنان دكيسة عنو نه) ()
 لحي  لحسني  قامة  ل2يحان عمارة)
رقم)1)شقة رقم)92  15222)ورز ز ت)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت))بتاريخ)21)ربف 23)

))2))تحت رقم)61.
626I



3327 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

S.NASR NETTOYAGE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
S.NASR(NETTOYAGE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
 لحسن ) رقم 7 - 72222  لد خلة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2629

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.S.NASR(NETTOYAGE
:) لتنظيف) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
و ملصانع) و إلد ر ت  للمباني   لعام 
وأنشطة مماثلة.)تزيين وزخ2رة  ميع)
وش2 ء) أو  لخاصة   ملباني  لعامة 
وتسويق) وتصد23  و ستيف د  وبيع 
وتأ يف وشحن  ميع  ملو د و ألدو ت)
في  لتنظيف) و أل هزة  ملستخدمة 

و لد3كور و لقطاعات ذ ت  لصلة..
شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
72222) لد خلة)  -  7 رقم) ((  لحسن)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

:   لسيد  لشيخ  لكبيف ولد عبدي)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبدي) ولد   لسيد  لشيخ  لكبيف 
 7 رقم) (( شارع  لحسن) عنو نه) ()

72222) لد خلة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبدي) ولد   لسيد  لشيخ  لكبيف 
 7 رقم) (( شارع  لحسن) عنو نه) ()

72222) لد خلة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/277.
627I

sofoget

GUENOUN MULTI FOODS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 GUENOUN(MULTI(FOODS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي   لقنيط2ة 
زنقة  عبد  لسالم بنمحمد مكت1 

) رال رفلوري رياض  لزيتون 22   
21222   لقنيط2ة  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62295
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
كنون) ( حمزة) )ة() تفويت  لسيد)
52))حصة   تماعية من أصل)52) 
حصة لفائدة)) لسيد))ة())سناء))طويل)

بتاريخ)2))3نا23)))2).
كنون) ( رياض) ( )ة() تفويت  لسيد)
52))حصة   تماعية من أصل)52) 
حصة لفائدة)) لسيد))ة())سناء))طويل)

بتاريخ)2))3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)59)92.

628I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

A.M.D EL MESSAOUDI
ش2كة  لتضامن

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 

صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب

A.M.D(EL(MESSAOUDI  ش2كة 

 لتضامن

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع و د 

 لك2 ع رقم 72 - 72222  لد خلة 

 ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22615

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) (26  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لخليكي سيد  حمد))كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

3نا23)))2))تحت رقم)))2)/21.

629I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ACTIVE PEINTURE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تفويت حصص

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 

صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب

ACTIVE PEINTURE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لنهضة 

2 رقم 757)  - 72222  لد خلة 
 ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22(59
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()3وسف))لع2يض)
أصل) من  حصة   تماعية  (222
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222
1))3نا23) صالح  لد3ن  لبطاح بتاريخ)

.(2((
تفويت  لسيد))ة()3وسف))لع2يض)
أصل) من  حصة   تماعية  (222
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222
محمد  لبطاح بتاريخ)1))3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/297.

612I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ACTIVE PEINTURE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
ACTIVE PEINTURE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
و عنو ن مق2ها  ال تماعي حي 
 لنهضة 2 رقم 757) - 72222 

 لد خلة.
تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22(59
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ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تحويل) ((2(( 3نا23) ((1  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للش2كة من)»ش2كة)
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك)
»ش2كة ذ ت  ملسؤولية) إلى)  لوحيد«)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/297.

612I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ACTIVE PEINTURE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين ممثل قانوني للش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
ACTIVE PEINTURE »ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي 
 لنهضة 2 رقم 757) - 72222 

 لد خلة  ملغ2ب.
»تعيين ممثل قانوني  للش2كة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.22(59

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
وتبعا) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 
تعيين) تق2ر  لتعيين مسيف)3ن() دد 

 ملمثل)3ن() لقانوني)3ن(:)
-) لبطاح))صالح  لد3ن

-)لع2يض 3وسف
-)-)ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة)
ذ ت  لش2يك  لوحيد  لكائن مق2ها)

 إل تماعي ب:)-)-)-)-
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/297.

61(I

sofoget

GUENOUN MULTI FOODS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
guenoun(multi(foods  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي   لقنيط2ة 
زنقة  عبد  لسالم بنمحمد مكت1 

) رال رفلوري رياض  لزيتون 22   
21222   لقنيط2ة  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.62295

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)
مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()طويل)

سناء))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)59)92.
612I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ACTIVE PEINTURE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
إضارة تسمية تجارية أو شعار)

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
ACTIVE PEINTURE »ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي 
 لنهضة 2 رقم 757) - 72222 

 لد خلة  ملغ2ب.
»إضارة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22(59

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1))3نا23)))2))تق2ر إضارة)

شعار تجاري للش2كة وهو:
CAFE ACTIVE

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/297.

611I

CLICKING(CONSEIL(MAROC

LES ALISIERS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CLICKING(CONSEIL(MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة  لبستان 
زنقة  لف2دوس رقم 82 ، 12292، 

م2 كش  ملغ2ب
LES ALISIERS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 
 ألر�ضي عمارة 597 تجزئة  لش2ف 
 يليز م2 كش - 12222 م2 كش. 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 LES (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALISIERS
:) لتعليم) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

قبل  البتد ئي روض  ألطفال.
:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
تجزئة  لش2ف) (597 عمارة)  ألر�ضي 
م2 كش.) (12222 (- م2 كش)  يليز 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: م2غيش) ليلى   لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: م2غيش) ليلى   لسيدة 
بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () م2غيش  ليلى   لسيدة 
 8(222 طانطان) عامل  ( إقامة)

طانطان  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () م2غيش  ليلى   لسيدة 
 8(222 طانطان) عامل  ( إقامة)

طانطان  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)121)22.
615I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ACTIVE PEINTURE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
توسيع نشاط  لش2كة)

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
ACTIVE PEINTURE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  ال تماعي حي  لنهضة 

2 رقم 757) - 72222  لد خلة 
 ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22(59
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)1))3نا23)))2))تمت إضارة)
إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):
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تشغيل  د رة مقهى ومطعم..
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/297.
616I

ZERRAD(CONSULTANTS

 GROUPE SCOLAIRE RIAD
AL ITTIHAD PRIVE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

ZERRAD(CONSULTANTS
22، زنقة و شنطن  لطابق  لسفلي 

رقم ٤ ، 2262)،  لد ر  لبيضاء 
MAROC

 GROUPE(SCOLAIRE(RIAD
AL(ITTIHAD(PRIVE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22، زنقة 
و شنطن  لطابق  لسفلي رقم ٤ - 

2262)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5222(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 GROUPE( SCOLAIRE( RIAD( AL

.ITTIHAD(PRIVE
تسييف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملد رس  لتفبوية  لخاصة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)22،)زنقة)
 -  ٤ رقم) و شنطن  لطابق  لسفلي 

2262)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: ري�ضي) عائشة   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()) ري�ضي  عائشة   لسيدة 

تجزئة بوسيت رقم)25)ع س)2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()) ري�ضي  عائشة   لسيدة 

تجزئة بوسيت رقم)25)ع س)2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822619.

617I

 STE(CONFORMITE(DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HELP NEGOCE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 STE(CONFORMITE

 DISPONIBILITE(INTEGRITE(ET

CONSULTING

 5RUE(GHASSAN(KANAFANI

 RCE(ESPACE(JARDIN(LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

HELP(NEGOCE   ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 28 

شقة 8 حي  لنخيل زو غة  - 22222 

راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72219

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 HELP (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

. NEGOCE

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)تصميم و)

ت2ميم  لفضاء ت)-)أشغال عامة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)عمارة)28 

 22222 8)حي  لنخيل زو غة))-) شقة)

راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: غفغوف) خالد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () غفغوف  خالد   لسيد 

8)حي  لنخيل زو غة)) 28)شقة) عمارة)

22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () غفغوف  خالد   لسيد 

8)حي  لنخيل زو غة)) 28)شقة) عمارة)

22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)72219.

618I

)مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك))ش.)م.)م

 STE OPTIQUE AKRIDISS 
SARL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك  ش. 
م. م

بلوك C رقم 25) حي أساكا تكوين 
أكاد23 ، )8265، أكاد23  ملغ2ب

  STE(OPTIQUE(AKRIDISS(SARL 
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 لح2ية تجزئة توياس أوالد تا3مة - 
82252 أوالد تا3مة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2697
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
2)2))تق2ر حل) 8))د نبف)  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 STE( OPTIQUE (  لش2يك  لوحيد)
رأسمالها) مبلغ  ( ( (AKRIDISS( SARL
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
تجزئة) شارع  لح2ية   إل تماعي 
أوالد) (82252 (- تا3مة) أوالد  توياس 
تا3مة  ملغ2ب نتيجة ل):)بسب1 نقص)

 ملد خيل وبسب1  ائحة كورونا.
شارع) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
(- تا3مة) أوالد  توياس  تجزئة   لح2ية 

82252)أوالد تا3مة  ملغ2ب.)
و عين:

و) أك2ديس  ( ن2 س)  لسيد)ة()
محمد  لخامس) شارع  عنو نه) ()
عمارة)2)رقم)26) لحي  لحسني  لعيون)
)ة() 72222) لعيون  ملغ2ب كمصفي)

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتارود نت))بتاريخ)6))3نا23)

))2))تحت رقم)58.
619I
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مكت1  لدكتور  لعبودي عبد  لعزيز خبيف قضائي في)

 ملحاسبة على  لصعيد  لوطني

أوليفمارك
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

مكت1  لدكتور  لعبودي عبد  لعزيز 
خبيف قضائي في  ملحاسبة على 

 لصعيد  لوطني
ملع1  لخيل ميد ن  لف2وسية 

سابقا  مام مخبزة روز لي بجان1  
 قامة  لف2دوس  لطابق  الول راس ، 

22222، راس  ملغ2ب
أوليفمارك  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر إبن 
حمليم عين قنص2ة راس - 22222 

راس  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.52(22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة())))))) مسيف  د3د 
وعبد  لفتاح) ( عك2مي) مصطفى 

عك2مي))))كمسيف آخ2
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2).
652I

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

BOUAZZA AGRO
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER(MAROC

BOUAZZA(AGRO »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: دو ر 
بوملعيز،  ماعة آ3ت 3وسف وعلي، - 

222)2  لحسيمة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2592

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ك2يم) تخويل  لسيد  تق2ر  ما3لي:)

للبطاقة  لوطنية) بوعزة،) لحامل 

رقم)R226828،) ميع سلط  لتسييف)
مقتضيات  لقانون) مع  تماشيا 

 ألسا�ضي للش2كة.)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

27:) لتوقيع) رقم  ملادة) بند 

ما3لي:))) على  3نص   ال تماعي:) لذي 

بشكل) تلتزم  لش2كة  تجاه  لغيف،)

صحيح في  ميع  ألعمال  لتي تتعلق)

حامد) توقيع  لسيد  بمو 1  بها 

للبطاقة  لوطنية) بوعزة،) لحامل 

وحيد) كمسيف  (،R72157 للتع2يف)

و لسيد ك2يم بوعزة،) لحامل للبطاقة)

(،R226828 للتع2يف)  لوطنية 

بصفته وكيال عاما عن  لتسييف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالحسيمة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)22.

652I

IBK(Consulting

EL HOLDING
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

IBK(Consulting

 Avenue(Al(mouqawama

 Immeuble(Yassmine(Bloc(A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir(Maroc

EL(HOLDING ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 

تيفاوين  لطابق  لثاني بلوك و) 

مكت1 رقم 2  - 82222  كاد23 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52272

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 EL (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HOLDING

ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

قابضة)))).

عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

و)  بلوك  تيفاوين  لطابق  لثاني 

مكت1 رقم)2  - 82222) كاد23  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  لعلمي  لحسن)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لعلمي  لحسن عنو نه) ()

قطاع  و رقم)65)رونتي  كاد23)82222 

 كاد23  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لعلمي  لحسن عنو نه) ()

قطاع  و رقم)65)رونتي  كاد23)82222 

 كاد23  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228111.

65(I

SOCIETE(TRANS(CHAIMAE(CHARK

 SOCIETE TRANS CHAIMAE

CHARK SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 SOCIETE(TRANS(CHAIMAE

CHARK

 RUE(OUED(AL(MAKHAZINE

 IMMEUBLE  ANGAD(MAGAZIN

 N° 09 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 SOCIETE(TRANS(CHAIMAE

CHARK(SARL  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

و د  ملخازن إقامة أنكاد رقم 29 - 

OUJDA 62222  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2627

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) ((1  ملؤرخ في)

مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()هامل)

حسن كمسيف وحيد

تبعا لوراة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)262.

652I

)مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك))ش.)م.)م

 STE OPTIQUE AKRIDISS

SARL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 25) حي أساكا تكوين 

أكاد23 ، )8265، أكاد23  ملغ2ب

 STE(OPTIQUE(AKRIDISS(SARL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي : شارع 

 لح2ية تجزئة توياس أوالد تا3مة - 

82252 أوالد تا3مة  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2697

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

 STE( OPTIQUE( AKRIDISS( SARL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

رأسمالها) مبلغ   لش2يك  لوحيد 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

تجزئة) شارع  لح2ية   إل تماعي 

أوالد) (82252 (- تا3مة) أوالد  توياس 

نقص) لبسب1  نتيجة  تا3مة  ملغ2ب 

 ملد خيل وبسب1  ائحة كورونا.

و عين:

و) أك2ديس  ( ن2 س)  لسيد)ة()

محمد  لخامس) شارع  عنو نه) ()
عمارة)2)رقم)26) لحي  لحسني  لعيون)

)ة() 72222) لعيون  ملغ2ب كمصفي)

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  ((2(2 د نبف) (22 بتاريخ)

(- تا3مة) أوالد  توياس  تجزئة   لح2ية 

82252)أوالد تا3مة  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتارود نت))بتاريخ)6))3نا23)

))2))تحت رقم)62.

651I

PREMIUM(FINANCE

HAIRCUT KECH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

PREMIUM(FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT(LEVET(ET(FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

HAIRCUT(KECH ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

عبد  لك2يم  لخطابي شارع حسن 

بن مبارك إقامة  لخطابية عمارة 

ب  لطابق  ألول رقم 2  - 12222 

م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((527

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HAIRCUT(KECH
صالون) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لحالقة و  لتجميل.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

حسن) شارع  عبد  لك2يم  لخطابي 

عمارة) إقامة  لخطابية  مبارك  بن 

 12222  -   2 رقم) ب  لطابق  ألول 

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد راتحي عبد  لصادق):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

522)حصة) ( (:  لسيد راتحي أمين)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لصادق) راتحي   لسيد 

أم2شيش زنقة  ل2 زي رقم) عنو نه) ()

222 12222)م2 كش  ملغ2ب.

عنو نه) () أمين  راتحي   لسيد 
زنقة) (26 22) لشقة رقم) إقامة نور)

م2 كش) (12222 3وغوزالريا  ليز)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لصادق) راتحي   لسيد 

أم2شيش زنقة  ل2 زي رقم) عنو نه) ()

222 12222)م2 كش  ملغ2ب

عنو نه) () أمين  راتحي   لسيد 
زنقة) (26 22) لشقة رقم) إقامة نور)

م2 كش) (12222 3وغوزالريا  ليز)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)628)22.

655I

SYNERG

BHN MAROC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

BHN(MAROC »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  لد ر 

 لبيضاء – 2))، شارع أنفا   - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.88(97

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))أكتوب2)2)2))تم  تخاذ)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

قبول  ستقالة  لسيد بوبك2 علمي) (-

)و منحه) ،))من مهامه كمسيف إقتف ني)

 الب2 ء) لكامل  لنهائي و بدون تحفظ)

و  الد رة)) ( عن كارة ق2 ر ته للتسييف)

وأكدت) ( ( لدى  لش2كة  ملذكورة)

ص2يح) بشكل  ستلتزم  أن  لش2كة 

لبقية  ملسيفتين) بالتوقيع  ملشتفك 

 القتف نيتين على  لنحو  لتالي:)))-)

 لسيدة  لعلوي ناد3ة زو ة علمي))و)

 لسيدة ريم))مسف2))أو))-)

 لسيدة  لعلوي ناد3ة زو ة علمي))و)

 لسيدة إلهام))ملسف2 زو ة مسف2))

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:

تحيين  لقانون  السا�ضي) (-(

كارة  لتعد3الت) للش2كة مع م2 عاة 

 لقانونية  ملذكورة أعاله)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  12:) لذي  رقم) بند 

من) (12 تغييف  لفصل) ما3لي:)-)

 لقانةن  السا�ضي))»)تعيين  ملسيف3ن)»)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)822712.

656I

CASA(COMPTES

AGRO & CO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CASA(COMPTES

 BD(ROUDANI(CENTRE

 COMMERCIAL(NADIA(IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA(MAROC

AGRO & CO ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2)، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 2262)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522(52

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 AGRO(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.& CO
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(- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

غيف  ملباش2) أو   الستغالل  ملباش2 

و ميع) وتأ يف  ميع  ألر �ضي  (،

 ملمتلكات  ملخصصة حص2ًيا للزر عة)

وبشكل عام  ميع  ملباني  ل2يفية) (،

وكذلك  ميع  ملمتلكات  ملنقولة) (،

 لالزمة لتحقيق هذ   لغ2ض)؛

وبيع  ميع  ملنتجات) إنتاج  (-

 لزر عية)؛

ممارسة أي نشاط زر عي وعلى) (-

تمت  الشارة) ما  و ه  لخصوص 

من  لقانون  لعام) (16  ليه في  ملادة)

للض2 ئ1)؛

وبيع و ستغالل وتحصيل) ش2 ء) (-

أي إنتاج زر عي)؛

-) ستغالل أي منشأة مخصصة)

وتعبئة  ملنتجات) ومعالجة  لحفظ 

 لزر عية ومنتجاتها  لثانوية)؛

لجميع) و لتسييف  -) ملشاركة 

أو  الستغالل)  لش2كات  لزر عية 

 لزر عي كيفما كان؛

وك2 ء) ميع  ألر �ضي) حيازة  (-

عام  ميع  ملباني) وبشكل   لزر عية 

وكذلك  ميع  ملمتلكات)  ل2يفية،)

 ملنقولة أو غيف  ملنقولة..

(،(2( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم)

5 - 2262)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 22.222 ( (: سالم) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سالم  هشام   لسيد 

11.) لقصيبة) د ر  لدباغ رقم) شارع 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سالم  هشام   لسيد 

11.) لقصيبة) د ر  لدباغ رقم) شارع 

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822622.

657I

CASA(COMPTES

CAROUBE›DEVE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CASA(COMPTES

 BD(ROUDANI(CENTRE

 COMMERCIAL(NADIA(IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA(MAROC

CAROUBE›DEVE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2)، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 2262)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522(52

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CAROUBE’DEVE

(- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

غيف  ملباش2) أو   الستغالل  ملباش2 

و ميع) وتأ يف  ميع  ألر �ضي  (،

 ملمتلكات  ملخصصة حص2ًيا للزر عة)

وبشكل عام  ميع  ملباني  ل2يفية) (،

وكذلك  ميع  ملمتلكات  ملنقولة) (،

 لالزمة لتحقيق هذ   لغ2ض)؛

وبيع  ميع  ملنتجات) إنتاج  (-

 لزر عية)؛

ممارسة أي نشاط زر عي وعلى) (-

تمت  الشارة) ما  و ه  لخصوص 

من  لقانون  لعام) (16  ليه في  ملادة)

للض2 ئ1)؛

وبيع و ستغالل وتحصيل) ش2 ء) (-

أي إنتاج زر عي)؛

-) ستغالل أي منشأة مخصصة)

وتعبئة  ملنتجات) ومعالجة  لحفظ 

 لزر عية ومنتجاتها  لثانوية)؛

لجميع) و لتسييف  -) ملشاركة 

أو  الستغالل)  لش2كات  لزر عية 

 لزر عي كيفما كان؛

وك2 ء) ميع  ألر �ضي) حيازة  (-

عام  ميع  ملباني) وبشكل   لزر عية 

وكذلك  ميع  ملمتلكات)  ل2يفية،)

 ملنقولة أو غيف  ملنقولة...

(،(2( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم)

5 - 2262)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 22.222 ( (: سالم) هشام   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سالم  هشام   لسيد 

11.) لقصيبة) د ر  لدباغ رقم) شارع 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سالم  هشام   لسيد 

11.) لقصيبة) د ر  لدباغ رقم) شارع 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82262.

658I

FIDALIC(CONSEIL

MENEBHI INGÉNIERIE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDALIC(CONSEIL

 الزدهار  متد د عمارة رقم 228 ، 

12222، م2 كش  ملغ2ب

MENEBHI(INGÉNIERIE ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

مسلم تجزئة بوكار  لطابق  لتالت 

شقة رقم 21 باب دكالة  - 12222 

م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((122

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MENEBHI(INGÉNIERIE

مكت1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

در سات.
زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

بوكار  لطابق  لتالت) تجزئة  مسلم 

 12222 (- ( باب دكالة) (21 شقة رقم)

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  ملنبهى  سامة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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عنو نه) ()  لسيد  ملنبهى  سامة 

2)عملية  م  ل2بيع عمارة  ي)  ملسيفة)

 لشقة)22 12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()  لسيد  ملنبهى  سامة 

2)عملية  م  ل2بيع عمارة  ي)  ملسيفة)

 لشقة)22 12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)525)22.

659I

)مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك))ش.)م.)م

 STE TRANS MAIN DANS LA 

MAIN SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 25) حي أساكا تكوين 

أكاد23 ، )8265، أكاد23  ملغ2ب

 STE(TRANS(MAIN(DANS(LA 

MAIN(SARL  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : حي  مل2س 

زنقة 26) رقم )  لدشيفة  لجهاد3ة 

 نزكان - 86262  نزكان  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(2227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر) ((2(2 د نبف) ((8 في)  ملؤرخ 

 STE( TRANS( MAIN( DANS ( حل)

ذ ت) ش2كة  ( (LA( MAIN( SARL

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

رقم) ((26  إل تماعي حي  مل2س زنقة)

)) لدشيفة  لجهاد3ة  نزكان)-)86262 

 نزكان  ملغ2ب نتيجة للنتيجة توقف)

 لنشاط وبسب1  ائحة كورونا.

و عين:

و) ) الط2ش  ر ضية)  لسيد)ة()

 2( رقم) 3اسمنة  تجزئة  عنو نه) ()

86252) 3ت ملول  ملغ2ب)  3ت ملول)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)8))د نبف)2)2))وفي حي  مل2س)

)) لدشيفة  لجهاد3ة) رقم) ((26 زنقة)

 نزكان)-)86262) نزكان  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((1 بتاريخ) ( بانزكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)217.

662I

ANEXIS CONSEIL

GREEN AG

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لش2كة

ANEXIS CONSEIL

)2 زنقة صبفي بو معة  لطابق 

 الول  لشقة 6  لد ر  لبيضاء، 

Casablanca ،(2222  ملغ2ب

GREEN AG ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي )2, زنقة 

صبفي بو معة  لطابق  ألول شقة 

رقم 6 - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.

تغييف نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(27292

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(2 2))د نبف)  ملؤرخ في)

نشاط  لش2كة من)»تجارة

رئيس) أو  »ما ستيف معاش  إلى) («

مؤسسة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (6 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822226.

662I

SOCIETE(TRANS(CHAIMAE(CHARK

 SOCIETE TRANS CHAIMAE

CHARK SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وراة ش2يك

 SOCIETE(TRANS(CHAIMAE

CHARK

 RUE(OUED(AL(MAKHAZINE

 IMMEUBLE  ANGAD(MAGAZIN

 N° 09 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 SOCIETE(TRANS(CHAIMAE

CHARK(SARL  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

 ملخازن إقامة أنكاد رقم 29 - 

62222 و دة  ملغ2ب.

وراة ش2يك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2627

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

))2))تم  إلعالم) 3نا23) ((1  ملؤرخ في)

هامل) عبد  ملجيد  بوراة  لش2يك 

(
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

3نا23) (22 في) ل2سم  إلر ثة  ملؤرخ 

))2))بالشكل  ألتي):

 لسيد)ة()ملياء)عزيز))،))56)حصة.

 79 ( (، ( هامل) خولة   لسيد)ة()

حصة.

 79 ( (، ( هامل) وصال   لسيد)ة()

حصة.

 لسيد)ة()بيان هامل))،))79)حصة.

 257 ( (، ( عم2 ن هامل)  لسيد)ة()

حصة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)262.

66(I

)مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك))ش.)م.)م

 STE TRANS MAIN DANS LA

MAIN SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 25) حي أساكا تكوين 

أكاد23 ، )8265، أكاد23  ملغ2ب

 STE(TRANS(MAIN(DANS(LA

MAIN(SARL  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  مل2س 
زنقة 26) رقم )  لدشيفة  لجهاد3ة 

 نزكان - 86262  نزكان  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 6))د نبف)  ملؤرخ في)

 STE(ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 TRANS( MAIN( DANS( LA( MAIN

 222.222 رأسمالها) مبلغ  ( ( (SARL

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي)
)) لدشيفة) رقم) ((26 زنقة)  مل2س 

86262) نزكان) (-  لجهاد3ة  نزكان)

 ملغ2ب نتيجة ل):) زمة كوريد)29.

و حدد مق2  لتصفية ب حي  مل2س)
)) لدشيفة  لجهاد3ة) رقم) ((26 زنقة)

 نزكان)-)86262) نزكان  ملغ2ب.)

و عين:
و) ) الط2ش  ( ر ضية)  لسيد)ة()

  2( رقم) سمنة  3اتجزئة  عنو نه) ()

 3ت ملول)86252)) 3ت ملول  ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((1 بتاريخ) ( بانزكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)216.

662I
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NOBLACTION

 FORAGE POMPAGE

SOLAIRE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

NOBLACTION

نهج يعقوب  ملنصور إقامة  ألميفة 

2  لطابق  ألول رقم 25، 12222، 

م2 كش  ملغ2ب

 FORAGE(POMPAGE(SOLAIRE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 2281 

 ملسار ط2يق  سفي محل رقم 2  - 

12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((517

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FORAGE(POMPAGE(SOLAIRE

حف2 آبار) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

بمح2ك ميكانيكي

مقاول أعمال أو إنشاء ت مختلفة

مقاول في ت2كي1 أنظمة  ل2ي.

رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

2281) ملسار ط2يق  سفي محل رقم)

2  - 12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد حميد  لنخيلي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2.222 ( (:  لسيد  بور  بوري)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

غاندي) عبد  لحفيظ   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.122   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () (  لسيد حميد  لنخيلي)
تاركة)) ((28 رقم) (2 تجزئة  لنخيل)

12222)م2 كش  ملغ2ب.
عنو نه) ()  لسيد  بور  بوري 
تجزئة  لعهد  لجد3د سيدي  ملختار))

12222)شيشاوة  ملغ2ب.
غاندي) عبد  لحفيظ   لسيد 
عنو نه) ()حي  الد ري سيدي  ملختار))

12222)شيشاوة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () (  لسيد حميد  لنخيلي)
تاركة)) ((28 رقم) (2 تجزئة  لنخيل)

12222)م2 كش  ملغ2ب
عنو نه) ()  لسيد  بور  بوري 
تجزئة  لعهد  لجد3د سيدي  ملختار)

12222)شيشاوة  ملغ2ب
غاندي) عبد  لحفيظ   لسيد 
عنو نه) ()حي  الد ري سيدي  ملختار))

12222)شيشاوة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)615)22.
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ADYEL(&(ASSOCIES

ONYXAM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لش2كة

ADYEL & ASSOCIES
12 مك2ر ب عين تاو تات ، 2222)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
ONYXAM ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  ال تماعي 222 شارع 
أنفا ، إقامة أزور ، مكت1 رقم 22 ب 
222 شارع أنفا ، إقامة أزور ، مكت1 
رقم 22 ب 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.
تغييف تسمية  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5222(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(2 26)د نبف)  ملؤرخ في)

تسمية  لش2كة من)»ONYXAM«)إلى)

.»INJAZ(CP«

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)29)1.
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SYNERG

DALAS FISH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

DALAS(FISH ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي :  لد ر 

 لبيضاء ، ز وية بئف أنزر ن و  لقا�ضي 

إلياس - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5(9597

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 DALAS(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.FISH

:) ملطاعم) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملتنوعة وتجهيز  ألغذ3ة وتوزيعها.

:) لد ر) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لبيضاء)،)ز وية بئف أنزر ن و  لقا�ضي)

2222)) لد ر  لبيضاء) (- إلياس)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لش2كة ش2كة  لحو ت)2.) :  221 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد سعد  لعلمي)):))266)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 ( »ش2كة  لحو ت)  لش2كة)

بالد ر  لبيضاء) مق2ها  عنو نه) ()

2) لطابق  لسفلي) زه2) تجزئة  (،9

بالسجل) ،) ملسجلة  ليساسفة)

(، (1(5222 عدد) تحث   لتجاري 

 لتع2يف  لض2يبي رقم):)22666689   

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

عنو نه) () ( سعد  لعلمي)  لسيد 

بالد ر  لبيضاء))ك2ين طاون بقعة))) 

بوسكورة)) 79) ملد3نة  لخض2 ء) ريال)

)728)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد))محمد علي لحلو))عنو نه) ())

بالد ر  لبيضاء) قامة  ويو أنفا))درج)

22)2)) لد ر) 6)ط2يق أزمو) أ  لشقة)

 لبيضاء) ملغ2ب

عنو نه) () ( سعد  لعلمي)  لسيد 

بالد ر  لبيضاء))ك2ين طاون بقعة))) 

ريال)79) ملد3نة  لخض2 ء)بوسكورة)،))

)728)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

عنو نه) () ( دحيسة) منيف  (  لسيد)

أس2دون) عين  زنقة  بالد ر  لبيضاء)

حي  لسالم) (7 2) لطابق)  لطابق)

2)22)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (5 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)829692.
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Cabinet(RGUIG(&(Associés

HEALTHY ANGELS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

Cabinet(RGUIG & Associés

229،  شارع عبد  ملومن ، رقم 9) 

، 2222)،  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغ2بية

HEALTHY(ANGELS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

سمية ،  قامة شه2ز د 2،  رقم 

)) - 2222)  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغ2بية

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522925

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HEALTHY(ANGELS

تصنيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وإنتاج  ملنتجات  لغذ ئية)-) لحمية.

زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

رقم) ( (،2 شه2ز د) ،) قامة  سمية)

2222)) لد ر  لبيضاء) ململكة)  -  ((

 ملغ2بية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: صباغي) صو ب   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: زين1  ل2حموني)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة صو ب صباغي عنو نه) ()
عبد) شارع  (2  5 كلم) د3ماري  ريال 
2222)) لد ر) بوطال1  نفا)  لهادي 

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.
 لسيدة زين1  ل2حموني عنو نه) ()
تجزئة  ملنار مجموعة ل رقم)) 2222) 

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة صو ب صباغي عنو نه) ()
عبد) شارع  (2  5 كلم) د3ماري  ريال 
2222)) لد ر) بوطال1  نفا)  لهادي 

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية
 لسيدة زين1  ل2حموني عنو نه) ()
تجزئة  ملنار مجموعة ل رقم)) 2222) 

 لد ر  لبيضاء) ململكة  ملغ2بية
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)65)822.
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مكت1  ملحاسبة

SO FRUCE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

مكت1  ملحاسبة
ط2يق  لع2 ئش عمارة أ عون  رقم 

7  لطابق  لثاني  لقص2  لكبيف ، 
252)9،  لقص2  لكبيف  ملغ2ب

SO FRUCE  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق 
 ل2باط طنجة سوق  ألربعاء  لغ2ب  - 
21221 سوق  ألربعاء  لغ2ب  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(7227
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (25  ملؤرخ في)
 SO ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
 222.222 رأسمالها) مبلغ  ( ( (FRUCE
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق)
 ل2باط طنجة سوق  ألربعاء) لغ2ب))-)
21221)سوق  ألربعاء) لغ2ب  ملغ2ب)

نتيجة ل):)حل  لش2كة.

ط2يق) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 ل2باط طنجة سوق  ألربعاء) لغ2ب))-)

21221)سوق  ألربعاء) ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()رؤ د)) لنكة و عنو نه) ()
موالي) قيادة  دو ر  والد  عكيل 
بوسلهام سوق أربعاء) لغ2ب)21221 
سوق  ألربعاء) لغ2ب  ملغ2ب كمصفي)

)ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
بسوق  الربعاء) لغ2ب))  البتد ئية 

بتاريخ)6))3نا23)))2))تحت رقم)22.
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TRAGESCO

WORD ATLANTIC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

TRAGESCO
 BD(LA(RESISTANCE(B21، 259
2490، CASABLANCA(MAROCA
WORD(ATLANTIC »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
 SIDI :وعنو ن مق2ها  ال تماعي

 OTHMANE(ZONE(D4ACTIVITE
 ARTIZANALE(GROUPE(D(LOT

 N°56  - 20050
 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(269(2
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)3نا23)))2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
قبول  لسيد محمد بورهين  لقاطن)
 BLOC(H(NR(93(LOT(ARGANA(,
كش2يك  د3د) (AIT( MELLOUL

للش2كة
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
 222222 ( ررع رأسمال  لش2كة من)

 لى)5222)2درهم.

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:
محمد  لحمدي)  ستقالة  لسيد 
و لسيد لحسن  لحمدي من وظيفتهما)

كمسيف3ن للش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ملو رقة على تعد3ل  ملو د)6)و)2)و7 

وتحد3ث  لنظام  السا�ضي للش2كة
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822682.
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MCDF

NIRVA IMMOBILIERE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

MCDF
 rue(daoud(eddahiri ، ,2(2
20330، Casablanca(Maroc

NIRVA(IMMOBILIERE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2 ,2 
 angle(Rues 12 et 13 Hay 5,
 Missimi –CASABLANCA -
.20220 casablanca(maroc

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(9672
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)22)أكتوب2)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
 angle( Rues( 12( et( 13  5, (2, (2«
 Hay( Missimi( –CASABLANCA
إلى) (»-( 20220( casablanca( maroc
 Rue(Abou(Chouaib(Doukali (2«
 1( ér( Etage( N°7( –( Casablanca( -

.»20550(casablanca((MAROC
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2)2))تحت رقم)755522.
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CABINET(KOLINZ(CONSEILS((SARL

WORLD THERMO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

  CABINET(KOLINZ(CONSEILS

SARL

 RUE(ABOUDARDAE

 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

WORLD(THERMO ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  ملجد 
زنقة )2 رقم  لقطعة 2259رقم 92 - 

92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1((7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.WORLD(THERMO

صيانة و) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 صالح  الت  لغلق  لح2 ري.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي  ملجد)
زنقة))2)رقم  لقطعة)2259رقم)92 - 

92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد هشام ميموني)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيد هشام ميموني)

شارع  لح2ي2ي  قامة حليمة  لطابق)

5)شقة))2 92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () (  لسيد هشام ميموني)

شارع  لح2ي2ي  قامة حليمة  لطابق)

5)شقة))2 92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2229.
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ش2كة  بهوش للخدمات

STE SAADA SECURITE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تغييف تسمية  لش2كة

ش2كة  بهوش للخدمات

شارع مكة عمارة  لصالحي  لطابق 

 الول رقم 21  لعيون ، 72222، 

 لعيون  ملغ2ب

STE(SAADA(SECURITE ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي حي  ملسيفة 

زنقة 25 عمارة 29  لشقة 28 - 

72222  لعيون  ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

(2292

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تغييف) ((2(( ربف 23) (21  ملؤرخ في)

 STE( SAADA« من) تسمية  لش2كة 

 STE( SAADA« إلى) (»SECURITE

.»SERVICES ENAS

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

28)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/227.
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TRAGESCO

 HIOLLE INDUSTRIE

MAROC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

TRAGESCO

 BD(LA(RESISTANCE(B21، 259

2490، CASABLANCA(MAROCA

 HIOLLE(INDUSTRIE(MAROC

»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

 ROUTE :وعنو ن مق2ها  ال تماعي

 D›ELJADIDA(LISSASFA(A

 -  DOUAR(LAKLOUCHA

  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2725(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 PASCAL FRANCISتفويت  لسيد

 (12( أربعين) (DURRENBERGER

لفائدة)) ( حصة) (12 حصة من  صل)

 HIOLLE( TECHNOLOGIES ش2كة)

SAS)ش2كة خاضعة للقانون  لف2ن�ضي)))))

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

 HIOLLE(Véronique(تعيين)) لسيدة

كمسيفة) (Andrée( Alphonsine

 د3دة للش2كة ملدة ال محدودة وذلك)

 PASCALتبعا لقبول  ستقالة  لسيد

        FRANCIS(DURRENBERGER

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

و7  (2 تعد3ل  ملو د) على   ملو رقة 

وتحد3ث  لنظام  السا�ضي للش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (5 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)829778.

672I

ش2كة  بهوش للخدمات

STE SAADA SECURITE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تغييف نشاط  لش2كة

ش2كة  بهوش للخدمات
شارع مكة عمارة  لصالحي  لطابق 
 الول رقم 21  لعيون ، 72222، 

 لعيون  ملغ2ب
STE(SAADA(SECURITE ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي حي  ملسيفة 
زنقة 25 عمارة 29  لشقة 28 - 

72222  لعيون   ملغ2ب.
تغييف نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2292

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تغييف) ((2(( ربف 23) (21  ملؤرخ في)
نشاط  لش2كة من)» لح2 سة و ألمن«)
إلى)»تجارة)،)تمويل  لحفالت،)أشغال)

مختلفة.«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
28)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/227.
671I

COVERLIS SARLAU

COVERLIS SARLAU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تغييف نشاط  لش2كة

COVERLIS SARLAU
إم بلوك 2 ب طابق 2  لشقة رقم 
7 مجمع  لجوه2ة ، 222)2، تمارة 

 ملغ2ب
COVERLIS SARLAU ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  ال تماعي إم بلوك 
2 ب طابق 2  لشقة رقم 7 مجمع 
 لجوه2ة - 222)2 تمارة  ملغ2ب.

تغييف نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2222(5
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ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تغييف) ((2(( 3نا23) (27 في)  ملؤرخ 

أو) »-) ملقاول  من) نشاط  لش2كة 

مالك وكالة إعالنات مع موظف و حد)

مقاول  لتفكيبات) (-« إلى) على  ألقل.«)

 لكه2بائية.

إنشاء ت) أو  أعمال  مقاول  (-

مختلفة.

-)سباك«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)72)2.

675I

CASA(COMPTES

NOBLE HEALTY
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CASA(COMPTES

 BD(ROUDANI(CENTRE

 COMMERCIAL(NADIA(IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA(MAROC

 NOBLE(HEALTY

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2)، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 

رقم 5 - 2262)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522552

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.NOBLE(HEALTY

بيع) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملش2وبات  لساخنة و لباردة.

-) ملأكوالت  لس2يعة)؛

-)تحضيف و بات س2يعة مع خدمة)

 لتوصيل)؛

-)ش2 ء)وبيع  ميع  ملنتجات و ملو د)

 لغذ ئية و ميع  ملستلزمات و أل هزة)

 لالزمة لتحقيق غ2ض  لش2كة)؛

مطعم) أي  وتشغيل  إنشاء) (-

أو  لو بات) للو بات  لخفيفة 

 لس2يعة،)بشكل مباش2 أو غيف مباش2)

أي) وتسويق  وتصد23  -) ستيف د 

معد ت ومنتجات ومو د وسلع)؛

-) ستيف د وتصد23 وتسويق وتجارة)

 ميع  ملنتجات  لغذ ئية و ألسماك)

(، و ملش2وبات) و ملجمدة   لطاز ة 

وبشكل عام  ميع  ملنتجات  ملعدة)

لالستهالك  لبش2ي)؛

-) لتجارة و لتمثيل و لوساطة..

(،(2( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم)

5 - 2262)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: نجمة) ناجي   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () نجمة  ناجي   لسيدة 

ر2نسا....

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () نجمة  ناجي   لسيدة 

ر2نسا...

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82282.

676I

Audifisc(Maroc

HORI GESTION SARLAU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 HORI(GESTION « ش.ذ.م.م. ش.و

»

 ملق2  ال تماعي : 29 زنقة ر2 نسو  

بونسار – رال رلوري –  لد ر 

 لبيضاء

تأسيس ش2كة ذ ت مسوؤلية 

محدودة ذ ت ش2يك وحيد

مبفم) ع2في  عقد  –بمقت�ضى  (2

د نبف) (26 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)

ذ ت) ش2كة  تأسيس  تم  ( (،(2(2

ش2يك) ذ ت  و  محدودة  مسوؤلية 

تتور2 على  لخصائص) و  لتي  وحيد 

 لتالية):

 HORI(GESTION(:(سم  لش2كة 

ش.ذ.م.م.)ش.و

 الغ2 ض  لتي أسست من   لها)

 لش2كة هي  لقيام بما 3لي):) لهدف):

-)تجارة  الر2شة  ملنزلية

بالتقسيط) و  لبيع  -) لش2 ء)

و  لفنية،) لجميع  لقطع  لزخ2رية 

أو ني  ملطبخ،) و  و  الثاث  ملصمم،)

و  ملجوه2 ت() ) ملالبس   و  ملوضة)

و  الكسسو ر ت...

-)و بصفة عامة،) ميع  ملعامالت)

و  ملالية و  لصناعية    لتجارية 

،) مل2تبطة بشكل مباش2) و  لعقارية) (

من) أو  أعاله،) باالهد ف  ملذكورة 

 ملحتمل أن تعزز تحقيقها و تطوي2ها،)

و كذلك أي مشاركة مباش2ة أو غيف)

مباش2ة)،)بأي شكل من  الشكال أو في)

 لش2كات  لتي تسعى لتحقيق أهد ف)

مماثلة أو ذ ت صلة.

 ملدة)):)99)سنة من تاريخ تقييدها)

بالسجل  لتجاري)،)إال في حاالت حل)

 لش2كة قبل  ألو ن أو تمد3د مدتها.

زنقة ر2 نسو ) (29 (: مق2  لش2كة)

–) لد ر) رلوري) رال  (– بونسار)

 لبيضاء.

رأسمال  لش2كة) 3بلغ 
  2.222 مقسم  لى) 222.222درهم 
للحصة) درهم  (222 بقيمة) حصة 

 لو حدة رأسمال  لش2كة):
من) بالكامل  مسددة  و  مدروعة 

ط2ف  لسيدة حورية بوعبيدي.
:.تسيف  لش2كة من) إد رة  لش2كة)
ط2ف  لسيدة حورية بوعبيدي ملدة)

غيف محدودة)
 لسنة  ملالية):)تبتدء)من راتح 3نا23)

و تنتهي في)22)د نبف.
باملحكمة) تم  ال3د ع  لقانوني 
رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 
522729)من  لسجل  لتجاري بتاريخ)

)2)ربف 23)))2).

677I

KAMAR(BENOUNA

ICTIDO ش م م
إعالن متعدد  لق2 ر ت

KAMAR(BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 21

20160، Casablanca(MAROC
ICTIDO ش م م  »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: تجزئة 
باب  لخيف  لط2يق 2277  لتجزئة 

رقم 22 ليساسفة  - 22)2) 
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.82815
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
ق2ر  غالق) بق2 ر  مع  ملساهمين 
تجزئة) بالد ر لبيضاء)  لف2ع  ملو ود 
باب  لخيف  لط2يق)2277) لتجزئة رقم)

22)ليساسفة)
على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 
من) تحويل  ملق2  ال تماعي  ما3لي:)
) ) ربعة ستنبف سابقا) زنقة  ليفموك)

 2277 باب  لخيف  لط2يق)  لى تجزئة 
 لتجزئة رقم)22)ليساسفة).
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ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:

تغييف  لبند  ل2 بع من  لقو نين)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملق2  ال تماعي)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82282.

678I

GLOBE(FIDUCIAIRE

FIRE FIL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تفويت حصص

GLOBE(FIDUCIAIRE

21  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 

28 ، 2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

FIRE FIL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي أوالد 

ميمون زنقة 2)2 رقم 72 محل ) - 

2)2)6  لناظور  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27719

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) ((2(2 د نبف) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة()محمد  لشباني)

222)حصة   تماعية من أصل)222 

ريصل) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 ملتصدق بتاريخ)7))د نبف)2)2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)5))3نا23)

))2))تحت رقم)252.

679I

louardi(compta

ELECT TRAVAUX DRISS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

louardi(compta

رقم 6) زنقة عباس  ملسعدي مكت1 

رقم 5  ملد3نة  لجد3دة راس ، 

22222، راس  ملغ2ب

ELECT(TRAVAUX(DRISS ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  دو ر  والد 

مع2ف عين  لشقف راس - ))262 

راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ELECT(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.TRAVAUX(DRISS

:) شغال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عامة)

و  ستخالص) خدمات  لطباعة 

 لفو تيف.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):) دو ر  والد)

 262(( (- مع2ف عين  لشقف راس)

راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  دريس  لكوش)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  دريس  لكوش 
 دو ر  والد مع2ف عين  لشقف راس)

))262)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  دريس  لكوش 
 دو ر  والد مع2ف عين  لشقف راس)

))262)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((5 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)262.

682I

cabinet((AMSN

 MULTISERVICE RADIATEUR
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

cabinet  AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

 MULTISERVICE(RADIATEUR
SARL ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
 لفحص  لتقني الر2 ي  لسعادة 
بلوك 22  رقم 7)) - 52222 

مكناس   ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.11222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
ع2ي1) ( عادل) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (122
2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة())م2يم))

 لعثماني بتاريخ)22)د نبف)2)2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) (28 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)22).

682I

ETABBAA(LAHCEN

MOUKDAD CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ETABBAA(LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT(SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،

BERRECHID(MAROC

MOUKDAD(CAR ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 

 الر�ضي حي  لف2ح 2 زنقة طه حسين 
رقم 6) سطات - 6222) سطات 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6867

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MOUKDAD(CAR

ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت.

:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
2)زنقة طه حسين)  الر�ضي حي  لف2ح)
سطات) ((6222 (- سطات) ((6 رقم)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 لسيد زوبيف رشيد):))2.222)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () رشيد  زوبيف   لسيد 
 (6 رقم) حسين  طه  شارع  (2  لف2ح)

سطات)6222))سطات  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () سلك  خدوج   لسيدة 
 22 رقم) (25 بلوك) دو ر  لعاتقيين 
 والد  حمد د ر بوعزة  لد ر  لبيضاء)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((5 بتاريخ) (  البتد ئية بسطات)

))2))تحت رقم)9)5.

68(I

COMPTE(A(JOUR

CAFE MANORIA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

COMPTE(A(JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
CAFE(MANORIA ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي د ر 

 لكبد ني  مل2كز  لدريوش - 222)6 
 لناظور  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22222
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(( ربف 23) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
 22.222« أي من) درهم«) (272.222«
عن) درهم«) ((22.222« إلى) درهم«)
أو) نقد3ة  حصص  تقد3م  ( (: ط2يق)

عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)2)).

682I

COMPTE(A(JOUR

ALOXOR-MED
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

COMPTE(A(JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
ALOXOR-MED ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  ملطار 
رقم 6) - 222)6  لناظور  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28522
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (2.122.222«
 2.522.222« إلى) درهم«) (222.222«
مقاصة) إ 2 ء) ( (: ط2يق) عن  درهم«)
مع د3ون  لش2كة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم))28.
681I

GLOBE(FIDUCIAIRE

FIRE FIL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

GLOBE(FIDUCIAIRE
21  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
28 ، 2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
FIRE FIL  ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي أوالد 
ميمون زنقة 2)2 رقم 72 محل )  - 

2)2)6   لناظور  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27719

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
2)2))تم تعيين) 7))د نبف)  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 ملتصدق ريصل كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)5))3نا23)

))2))تحت رقم)252.
685I

SOCIETE(TRANS(CHAIMAE(CHARK

 SOCIÉTÉ TRANS CHAIMAE
CHARK SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 SOCIETE(TRANS(CHAIMAE
CHARK

 RUE(OUED(AL(MAKHAZINE
 IMMEUBLE  ANGAD(MAGAZIN
 N° 09 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 SOCIÉTÉ(TRANS(CHAIMAE

CHARK(SARL ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 
و د  ملخازن إقامة أنكاد رقم 9 حي 
 ل2يا�ضي زنقة ه 9 رقم 22 62222 

و دة  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(2627

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 56 عزيز) ملياء) )ة() تفويت  لسيد)
 152 أصل) من  حصة   تماعية 
ز هية) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

بودالل بتاريخ)1))3نا23)))2).
هامل) خولة  )ة() تفويت  لسيد)
 152 حصة   تماعية من أصل) (79
ز هية) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

بودالل بتاريخ)1))3نا23)))2).
هامل) وصال  )ة() تفويت  لسيد)
 152 حصة   تماعية من أصل) (79
ز هية) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

بودالل بتاريخ)1))3نا23)))2).

هامل) بيان  )ة() تفويت  لسيد)

 152 حصة   تماعية من أصل) (79
ز هية) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

بودالل بتاريخ)1))3نا23)))2).

هامل) عم2 ن  )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (257
152)حصة لفائدة)) لسيد))ة()ز هية)

بودالل بتاريخ)1))3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)262.

686I

KAMAR(BENOUNA

  LA PALMERAIE DE  L›ATLAS

ش م م
إعالن متعدد  لق2 ر ت

KAMAR(BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 21

20160، Casablanca(MAROC

  LA(PALMERAIE(DE  L›ATLAS

ش م م  »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: دو ر باب 

 طلس  ماعة  لويد ن  لنخيل  - 

12262 م2 كش  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.68129

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))))نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ق2ر  لجمع  لعام  متد د) ما3لي:)

باضارة  النشطة  لثالية) (  ملوضوع)

»تنظيم  الحد ث)-)مطعم للماكوالت)

 النتقائية)

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف  لبند  لثالث من  لقو نين)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملوضوع).
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((7 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)72))22.

687I

karama(conseil

STE JOUADRI CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لش2كة

karama(conseil
رقم 22  لشقة رقم 2 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي راس 
رقم 22  لشقة رقم 2 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي راس، 

22222، راس  ملغ2ب
STE(JOUADRI(CAR ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  ال تماعي 26 تجزئة 

نور ط2يق عين  لسمن راس - 
22222 راس  ملغ2ب.
تغييف تسمية  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
19177

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تغييف) ((2(( 3نا23) (28 في)  ملؤرخ 
 STE(JOUADRI«(تسمية  لش2كة من
 STE( KADRI( LUXURY« إلى) (»CAR

.»CAR
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))2)/575.

688I

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION

Q›DAMY AGRI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION
 CENTRE(LALLA(MIMOUNA
 SK(EL(ARBAA(DU(GHARB

 CENTRE(LALLA(MIMOUNA(SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK(LARBAA(MAROC
 Q›DAMY(AGRI

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي لاللة 
ميمونة  مل2كز سوق  ربعاء  لغ2ب 
سوق  ربعاء  لغ2ب )2125 سوق 

 ربعاء  لغ2ب  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7575

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.Q’DAMY(AGRI
مشغل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

زر عي
لاللة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
سوق  ربعاء) لغ2ب) ميمونة  مل2كز 
سوق) (2125( سوق  ربعاء) لغ2ب)

 ربعاء) لغ2ب  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: قد مي) (  لسيد سعيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () قد مي  (  لسيد سعيد)
دو ر تد نة قيادة شو رع سوق  ربعاء)
سوق  ربعاء) لغ2ب) (2125( (  لغ2ب)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () قد مي  (  لسيد سعيد)
دو ر تد نة قيادة شو رع سوق  ربعاء)
سوق  ربعاء) لغ2ب) (2125( (  لغ2ب)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بسوق  الربعاء) لغ2ب))  البتد ئية 

بتاريخ)7))3نا23)))2))تحت رقم))6.

689I

LMT(AUDITING

 THE SISTERS BEAUTY

HOUSE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

LMT(AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 THE(SISTERS(BEAUTY(HOUSE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ز وية 

شارع  نفا و زنقة موز ر  قامة  لجنة 

 لصغيفة  لطابق 7 - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522585

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 THE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SISTERS(BEAUTY(HOUSE
صالون) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

.SPA(للتجميل و  لحالقة حمام ر2دي
ز وية) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع  نفا و زنقة موز ر  قامة  لجنة)

2222)) لد ر)  -  7  لصغيفة  لطابق)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيدة سلوى  لحيفش)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة سلوى  لحيفش عنو نه) ()
 ( عمارة) (1  قامة  وه2ة  لنو ص2)
)2 2222)) لنو ص2) )رقم) (2  لطابق)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة سلوى  لحيفش عنو نه) ())
 ( عمارة) (1  قامة  وه2ة  لنو ص2)
)2 2222)) لنو ص2) )رقم) (2  لطابق)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822826.

692I

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION

ZARDOUH TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE(EL-ATYQY(CONSULTATION
 CENTRE(LALLA(MIMOUNA
 SK(EL(ARBAA(DU(GHARB

 CENTRE(LALLA(MIMOUNA(SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK(LARBAA(MAROC
ZARDOUH(TRANS  ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي لاللة 

ميمونة  مل2كز سوق  ربعاء  لغ2ب 
سوق  ربعاء  لغ2ب )2125 سوق 

 ربعاء  لغ2ب  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(7582
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في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ZARDOUH(TRANS

:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لدولي.

لاللة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

سوق  ربعاء) لغ2ب) ميمونة  مل2كز 

سوق) (2125( سوق  ربعاء) لغ2ب)

 ربعاء) لغ2ب  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: 3وسف) ط2 ف   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () 3وسف  ط2 ف   لسيد 

لالميمونة  مل2كز سوق)) ل2بعاء) لغ2ب)

)2125)سوق  ربعاء) لغ2ب  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () 3وسف  ط2 ف   لسيد 

لالميمونة  مل2كز سوق)) ل2بعاء) لغ2ب)

)2125)سوق  ربعاء) لغ2ب  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بسوق  الربعاء) لغ2ب))  البتد ئية 

بتاريخ))2)ربف 23)))2))تحت رقم)72.

692I

ASB(AUDIT

 MERCURE

 INTERNATIONAL OF

MOROCCO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تغييف نشاط  لش2كة

ASB(AUDIT

حقول محمد  لخامس أ  لطابق)

شارع أ3ت با عم2 ن) (12( ب  لشقة)

(، 2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)  -

52)2)،) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

 MERCURE( INTERNATIONAL

ذ ت) ش2كة  (OF( MOROCCO

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 297 مق2ها  ال تماعي) وعنو ن 

52)2)) لد ر) (- ( شارع  لزرقطوني)

 لبيضاء) ملغ2ب.

تغييف نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)

.292292

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تم تغييف) )))أكتوب2)  ملؤرخ في)

نشاط  لش2كة من)» ستيف د وتصد23)

أي عنص2 بما في ذلك  لسلع  ل2ياضية)

و ألحذ3ة) و ملعد ت  ل2ياضية 

و ملالبس  لجاهزة) و ملنسو ات 

و ألزياء) و ملجوه2 ت  و إلكسسو ر ت 

بيع  ألحذ3ة) (« إلى) و ملعادن  لثمينة«)

بنشاط) ستقوم  كما  بالتجزئة،)

و لسمس2ة) و لتصد23   الستيف د 

و ه) وعلى  (، عام) بشكل  للسلع 

بجميع)  لخصوص  لسلع  ل2ياضية 

و ملنسو ات) (، و ألحذ3ة) (، أشكالها)

(، و ملعد ت) (، و ملالبس  لجاهزة) (،

ومجوه2 ت  ألزياء) (، و إلكسسو ر ت)

،)و ملعادن  لنفيسة.«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)6)8272.

69(I

cabinet((AMSN

 MULTISERVICE RADIATEUR
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

cabinet  AMSN
 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،
50000، meknes(maroc

 MULTISERVICE(RADIATEUR
SARL AU ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
 لفحص  لتقني الر2 ي  لسعادة 
بلوك 22  رقم 7)) - 52222 

مكناس   ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.11222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
»122.222)درهم«)أي من)»222.222 
عن) درهم«) (522.222« إلى) درهم«)
د3ون) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (: ط2يق)
 لش2كة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (28 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)22).
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fidumara

NOUTELCOM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

NOUTELCOM ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

زنقة تانسيفت شقة 2  كد ل 
 ل2باط رقم 51   

* لسجل  لتجاري 257695
ح2ر) ع2في  عقد  بمقت�ضى  أ-)
تم) (29/22/(2(( بتاريخ) بال2باط 
مسؤولية) ذ ت  ش2كة  تأسيس 

محدودة تتميز بالخصائص  لتالية:

 لتسمية):)))
 NOUTELCOM«(SARL(«

ذ ت) ش2كة  *) لشكل  لقانوني:)
مسؤولية محدودة.

*) ملق2  ال تماعي:)زنقة تانسيفت)
شقة)2) كد ل  ل2باط رقم)51   

أعمال) *) لهدف  ال تماعي:)
متنوعة و تصاالت

 22222 رأسمال  لش2كة:) (*
حصة) (222 إلى) مقسمة  درهم 
222)درهم للحصة)))))))))))))))))))))))))))   تماعية قدرها)

 لو حدة مخولة كما 3لي:
 52 محمد  لشعبي...) -) لسيد 

حصة...)22. 5222)درهم.
 52 نور لد3ن  لشعبي..) -) لسيد 

حصة..)22. 5222)درهم.)
 

*) لتسييف:)يسيف  لش2كة لفتفة غيف)
محدودة  لسيد محمد  لشعبي.

تبتدئ من) (: *) لسنة  ال تماعية)
راتح 3نا23 وتنتهي في)22)د نبف من كل)

سنة.
تسجيل  لش2كة) تم  قد  و  ب-)
بال2باط) باملحكمة  لتجارية 

في))2)/)28/2))تحت رقم))2)8
بمثابة مقتطف و بيان
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ACTIV  CORPORATION

 ACTIV DISTRIBUTION
»»EX:BE LIVE

إعالن متعدد  لق2 ر ت

ACTIV  DISTRIBUTION
 BD(Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur(Résidence(Build(Pasteur
 Etg 6 Appt 4 BD(Abdelmoumen

 17, Place(Pasteur(Résidence
 Build(Pasteur(Etg 6 Appt 4،
casablanca ،20360  ملغ2ب

 ACTIV(DISTRIBUTION »EX:BE
LIVE«   »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
 ZONE :وعنو ن مق2ها  ال تماعي

 INDUSTRIELLE(LISSASFA-
 COMPLEXE(DALI- ENTREE

B-  ROUTE(D›ELJADIDA-
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CASABLANCA - -  لد ر  لبيضاء 
 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.((8659
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)8))3نا23)))2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
بعد أن علم بعملية) (،  لجمع  لعام)
ليلى) بها  لسيدة  قامت   لهبة  لتي 
ونقل لزو ها) ( ) لو هبة() لهبة) أ انا)
)) ملوهوب) مو�ضى) بن   لسيد  ليل 
،) لذي قبل ستة آالف و ثنان) () له)
3متلك) سهم  لتي  ()6،032( وثالثون)
 ACTIV ش2كة) مال  رأس  في   ملتبفع 
وهي ش2كة ذ ت) (، (DISTRIBUTION
ب2أس مال قدره) مسؤولية محدودة 
في) مق2ها  و  (، درهم) (3،500،000
 لد ر  لبيضاء) ملنطقة  لصناعية)
ليساسفة مجمع د لي ط2يق  لجد3دة)
للد ر) في  لسجل  لتجاري  ومسجلة 
 لبيضاء)تحت رقم)8659)))،)3ص2ح)
 (7 في) ( توقيعها) تم  بهذه  لهبة  لتي 

3نا23)))2)
على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:)ق2ر  لجمع  لعام  ملو رقة على)
عقد  ملساهمة  لتالية  ملوقع بتاريخ)
مساهمة كل من) (- (:(2(( 3نا23) ((8
و ثنان) ومائتين  ألًفا  عش2  ثمانية 
في ش2كة) سهًما  ()18،282( وثمانون)
(، (ACTIV(DISTRIBUTION( -( SARL
مقدمة من  لسيد  ليل بن مو�ضى)،)
A567257)،)لصالح) CIN)رقم) حامل)
 ACTIV CORPORATION ش2كة)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة  (،( a
(، درهم) (222222 قدره) مال  ب2أس 
عم2  لسالوي) شارع  ((1 في)  لكائنة 
م2س  لسلطان)) شقة21) ( (2 ( طابق)
 لد ر  لبيضاء)مسجلة في سجل  لد ر)
 لبيضاء) لتجاري تحت رقم)2229)5 
 22(959(22222222 رقم) (ICE ولها)
رقم) (TP (، (52662595 رقم) (IF (،
بتسعمائة) مساهمة  (- (.21(62289
ش2كة) من  سهم  ()968( وثمانية)
 ACTIV( DISTRIBUTION( -( SARL

(، أ انا) ليلى  من  لسيدة  مقدمة  (،

 BKرقم للبطاقة  لوطنية  حاملة 

 ACTIV ش2كة) لصالح  (، (66227

ذ ت) ش2كة  (، (CORPORATION

مال) ب2أس  محدودة  مسؤولية 

 (1 في) 100،000) لدرهم  لكائنة 

طابق)) عم2  لسالوي  لسالوي  شارع 

) لد ر) م2س  لسلطان) شقة21) ( (2

سجل  لد ر) في  مسجلة   لبيضاء)

 لبيضاء) لتجاري تحت رقم)2229)5 
 22(959(22222222 رقم) (ICE ولها)
رقم) (TP (، (52662595 رقم) (IF (،
ق2ر) (، ذلك) على  وبناًء) (.21(62289

 ال تماع  لعام  ملو رقة على ش2كة)

(،(ACTIV CORPORATION - SARL

 ملسجلة لدى)RC) لد ر  لبيضاء)تحت)
رقم)2229)5)،)كش2يك  د3د.

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

6)و) ق2ر  لجمع  لعام تعد3ل  ملادتين)

7)من  لنظام  ألسا�ضي

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

ق2ر  لجمع  لعام تأكيد  لسيد  ليل)

) لحامل للبطاقة  لوطنية) بن مو�ضى)
رقم)A567257)كمد23 وحيد للش2كة)

لفتفة غيف محدودة.))ط2ح هذ   لق2 ر)

للتصويت)،)وتم  عتماده باإل ماع.

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

نتيجة للق2 ر ت  لسابقة باإلضارة إلى)

 لعد3د من  لتعد3الت  لتي نص عليها)

(،  لجمع  لعام غيف  لعاد3ة  لسابقة)

ق2ر  لجمع  لعام إ 2 ء)إصالح كامل)

ليشمل) للنظام  ألسا�ضي  ملذكور 

 ميع هذه  لتعد3الت  لتي ق2رها هذ )

 ال تماع.)بعد  لفحص)،)3ق2ر  لجمع)

 لعام  ملو رقة على  لنظام  ألسا�ضي)

 ملنقح للش2كة كما هو مذكور في هذه)

 ملحاض2)،)و لذي لن 3ؤدي بأي حال)

قانوني) كيان  إنشاء) إلى  من  ألحو ل 

 د3د.

ق2 ر رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

3منح  لجمع  لعام  ميع  لصالحيات)

لحامل نسخة أو مستخ2ج من هذه)

بجميع  إل 2 ء ت) للقيام   ملحاض2 

 لقانونية.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)
 (8 و رق  لجمع  لعام غيف  لعادي في)
3نا23)))2))على  ملو رقة على  لش2يك)
(»ACTIV CORPORATION«(لجد3د 
في  ألسهم) عقد  ملساهمة  بمو 1 
ونتيجة) (.(2(( 3نا23) ((8 في)  ملوقع 
مساهمات  لش2كاء) بلغت  (، لذلك)
درهم.) (2.522.222 مبلغ) في  لش2كة 
3تم توزيع  ملساهمات بعد  لتحد3ث)
 ACTIV ش2كة) (- ( ( على  لنحو  لتالي:)
مليون) (CORPORATION SARL
ألف) وعش2ون  وخمسة  وتسعمائة 
ش2كة)) (- ( درهم) (1،925،000 درهم)
TIFINVEST SARLمليون وخمسمائة)
درهم) ألف  وسبعون  وخمسة 
)أي ما مجموعه) ( 1،575،000)درهم)
درهم) وخمسمائة  مال3ين  ثالثة 

3،500،000)درهم
على) 3نص  7:) لذي  رقم) بند 
بمبلغ) رأس  ملال  تحد3د  تم  ما3لي:)
ألف) وخمسمائة  مال3ين  ثالثة 
مقسمة) (، درهم) ()2.522.222.22(
 (25.222( ألف) وثالثين  خمسة  إلى 
(، لكل منها) ( درهم) ()222( سهم بمائة)
موزعة على  لنحو  لتالي:)و رق  لجمع)
 (2(( 3نا23) ((8  لعام غيف  لعادي في)
على  لش2يك  لجد3د) على  ملو رقة 
»ACTIV CORPORATION«)بمو 1)
في) في  ألسهم  ملوقع  عقد  ملساهمة 
ونتيجة لذلك 3بلغ) (.(2(( 3نا23) ((8
درهم مقسم) (2.522.222 رأس  ملال)
إلى)25.222)سهم بقيمة  )222)درهم)
ومدروع) بالكامل  مكتت1  للسهم 
وموزع على  لش2كاء)على  لنحو  لتالي:)
 ACTIV CORPORATION SARL
 TIFINVEST SARL سهم) (19،250
إ مالي) هو  هذ   ( ( ( ( سهم) (15،750
خمسة وثالثين ألف سهم   تماعي)))

25222)سهم
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5211.
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)مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك))ش.)م.)م

 STE NATURA MAROC    
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لش2يك  لوحيد

تفويت حصص

مكتـــ1 حسابــات أكاد23رسك  ش. 
م. م

بلوك C رقم 25) حي أساكا تكوين 
أكاد23 ، )8265، أكاد23  ملغ2ب

 STE(NATURA(MAROC(SARL    
AU   ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  رقم 1)22 
 لحي  لصناعي  3ت ملول - 86252 

 3ت ملول  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.29887

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تمت) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
أع2ور) ( بش2ى) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.222
2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()نبيل))

 لجوه2ي بتاريخ)22)د نبف)2)2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) ((5 بتاريخ) ( بانزكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)255.
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Bennani(&(Associes

 كار س2ريس موروكو 

 ECARTS SERVICES
MOROCCO

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc
 Ecarts كار س2ريس موروكو 

 Services(Morocco
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي 255 شارع 
أنفا - 2272)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(57695
ق2 ر  لش2يك  لوحيد  بمقت�ضى 
تم) ((2(2 نونبف) (28 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع 
درهم«) (21.621.222« قدره)
إلى) درهم«) (2.222.222« من) أي 
((: ط2يق) عن  درهم«) (25.621.222«

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822918.
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ATRIUM(AUDIT(ET(CONSEIL

SAINTS FARM 7
إعالن متعدد  لق2 ر ت

ATRIUM(AUDIT(ET(CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبف3د 
629) ، 12222، م2 كش  ملغ2ب
SAINTS(FARM 7 »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبف3د 629) - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.222285

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 27)د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
بيع  ميع  لحصص  ال تماعية)
حصة   تماعية() لتي) (2.222(
في) متوكل  ربيعة  تمتلكها  لسيدة 
 SAINTS( FARM( )SARL  7 (« ش2كة)

AU)لفائدة  لسيدة  لغالية  لنائم
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
و) متوكل  ربيعة   ستقالة  لسيدة 
تعيين  لسيدة  لغالية  لنائم مسيفة)

وحيدة.

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:)منح توقيع  لش2كات  ملص2رية)

بشكل ر2دي و بدون أي قيود للسيدة)

 لغالية  لنائم

على) 3نص  1:) لذي  رقم) ق2 ر 

 7 (« تغييف تسمية  لش2كة من) ما3لي:)

SAINTS(FARM()SARL(AU()«) لى)»)

(»()LC(MANAGEMENT()SARL(AU

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

من) للش2كة  تحويل  ملق2  ال تماعي 

صندوق  لبف3د) موريتانيا  شارع  (57

629))كليز م2 كش  لى  ملنزه ريال رقم)

7) لطابق  لسفلي) رقم) مكت1  ((29

باب  د3د م2 كش

على) 3نص  6:) لذي  رقم) ق2 ر 

ليصبح) غ2ض  لش2كة  تغييف  ما3لي:)

و) و  لقابضة  و  الد رة   الستشار ت 

 ستثمار ت  السهم

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

(,5 (,2 (,(  ملو رقة على تعد3ل  ملو د)

و تحد3ث  لنظام  السا�ضي) (22 (,7 (,6

للش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)692)22.
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Fiduciaire(jazouli(mohammed

TRABENZ
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

Fiduciaire(jazouli(mohammed

5 شارع  بو بك2  لصد3ق راس، 

22222، راس  ملغ2ب

TRABENZ ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي   99 تجزئة 
 لوراء 1 متج2 2 ط2يق صف2و 

22222 راس  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62682

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 29)شتنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

TRABENZ))مبلغ رأسمالها)222.222 

 99 ( ( درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي)

تجزئة  لوراء)1)متج2)2)ط2يق صف2و)

22222)راس  ملغ2ب نتيجة ل):)وقف)

 لنشاط.

 99 ( ( ب) مق2  لتصفية  حدد  و 

تجزئة  لوراء)1))متج2)2)ط2يق صف2و)

22222)راس  ملغ2ب.)

و عين:

و) ( بن  لحاج) ( محمد)  لسيد)ة()

تجزئة  نبال زو غة  لعليا) ( عنو نه) ()

)ة() كمصفي) راس  ملغ2ب  (22222

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((7 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)118.
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AFS(MOROCCO

BUILD.GLASS.ALU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

AFS(MOROCCO

 Appt 4 Imm(D(Residence(Al

 Yamama(Secteur 9 Lot 20

Avenue(Al(Yazidi(Hay(Riyad-

Rabat، 12000،  ل2باط  ملغ2ب

BUILD.GLASS.ALU ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 51 زنقة 

تانسيفت  لشقة 2 أكد ل - 222)2 

 ل2باط  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

257725

بمقت�ضى))عقد ع2في مؤرخ في)27 

نونبف)2)2))تم إعد د  لقانون)

 ألسا�ضي لش2كة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

BUILD.(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.GLASS.ALU

تصنيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتسويق منتجات  ألملنيوم.

زنقة) (51 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 2(222 (- أكد ل) (2 تانسيفت  لشقة)

 ل2باط  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد عبد هللا  لطلبة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد عبد هللا  لطلبة عنو نه) ()

بينا) ريال  تاكيولت  عين  زنقة  (29

 لسوي�ضي)222)2) ل2باط  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد عبد هللا  لطلبة عنو نه) ()

بينا) ريال  تاكيولت  عين  زنقة  (29

 لسوي�ضي)222)2) ل2باط  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم))292)2.
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sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL(AU

سوپر مار�شي بوڭافر
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL
AU

رقم 281  لحي  لحسني ورز ز ت 
رقم 281  لحي  لحسني ورز ز ت، 

15222، ورز ز ت  ملغ2ب
سوپ2 مار�ضي بوڭ ر2 ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ب 2 
 لحي  لسياحي تنغيف - 15822 تنغيف 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(1(9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((228 أب2يل) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
سوپ2) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

مار�ضي بوڭ ر2.
:) لتغذ3ة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لعامة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم ب)2 
تنغيف) (15822 (-  لحي  لسياحي تنغيف)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
موالي  لحسن) عزيز   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
((: موالي  لحسن) عزيز   لسيد 

2.222حصة بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

موالي  لحسن) عزيز   لسيد 
م2كز تاز رين  قليم ز كورة) عنو نه) ()

17722)ز كورة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
موالي  لحسن) عزيز   لسيد 
م2كز تاز رين  قليم ز كورة) عنو نه) ()

17722)ز كورة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بتنغيف)

2)2))تحت رقم)-.
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D&C(COMPANY

ORIENT FRAIS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

D&C(COMPANY
 لشقة رقم 22 شارع محمد  لخامس 

عمارة مض2 ن  لطابق  لثاني ، 
62222، ب2كان  ملغ2ب

ORIENT FRAIS ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لشقة 

رقم 22 شارع محمد  لخامس عمارة 
مض2 ن  لطابق  لثاني ب2كان - 

62222 ب2كان  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8(95

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ORIENT FRAIS

و) بيع  (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
توزيع  لبطاطس) و  و حفظ  تسويق 

 لطاز ة.
-)تا 2 في  ميع  ملنتجات  لبح2ية)

 ملجمدة  و  ملعلبة.
-)بائع.

:) لشقة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
22)شارع محمد  لخامس عمارة) رقم)
مض2 ن  لطابق  لثاني ب2كان)-)62222 

ب2كان  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عم2 مدكور):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
حي)  لسيد عم2 مدكور عنو نه) ()
ر س  ملاء) (62222  لقدس ر س  ملاء)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
حي)  لسيد عم2 مدكور عنو نه) ()
ر س  ملاء) (62222  لقدس ر س  ملاء)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)88.
72(I

CANOCAF SARL

NADOMETAL
إعالن متعدد  لق2 ر ت

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 22 
 NADOR ،6(222 ،لناظور 

MAROC
NADOMETAL  »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي  ملطار 

شارع  ملسيفة  - -  لناظور   ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.5825

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)6))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
تفـويت  لحـصص) على   ملصادقة 
 (2 بتاريخ)  ال تمـاعـية  ملق2رة 
أشلحي) بين  لسيد  د نبف2)2))

شعي1،)من  هة،)
و  لسيد3ن كيالي عبد  لك2يم و)

سفيان بن طال1)
من  هة أخ2ى.

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
تحويل  ملق2  ال تماعي)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:))
تعيين مسيف  د3د للش2كة

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

7:) لذي 3نص على) و) (6 بند رقم)
ما3لي:)كيالي عبد  لك2يم))822)حصة)
  تماعية()و سفيان بن طال1))122 

حصة   تماعية(
بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
دو ر) تحويل  ملق2  ال تماعي  لى 

 ه2كاشن  حد دن)-) لناظور
على) 3نص  26:) لذي  رقم) بند 
عبد) كيالي  تعيين  لسيد3ن  ما3لي:)
 لك2يم و سفيان بن طال1 كمسيف3ن)

للش2كة
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ))2)ربف 23)

))2))تحت رقم)297.
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FIDUCIAIRE(ALBAIDA

 PREMIUM SENIOR
DEPANNEUR

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

FIDUCIAIRE(ALBAIDA
 RUE(SAAD(IBNOU(WAKAS ، 21

CASABLANCA ،20140  ملغ2ب
 PREMIUM(SENIOR

DEPANNEUR ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
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)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي درب 

 ل2ياض ) شارع رلسطين رقم 229 - 
8822)  ملحمد3ة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(5277
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 (2(2 د نبف) (27 في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية) ش2كة  حل  تق2ر 
 PREMIUM( SENIOR  ملحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( (DEPANNEUR
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
شارع) (( درب  ل2ياض)  إل تماعي 
 (8822  -  229 رقم) رلسطين 
عدم) (: ل) نتيجة   ملحمد3ة  ملغ2ب 

 شتغال  لش2كة منذ تأسيسها..
درب) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 ل2ياض)))شارع رلسطين رقم)229 - 

8822)) ملحمد3ة  ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة() 3وب))دماحي و عنو نه) ()
حي  لفالح بلوك)22)رقم)58) 8822) 
)ة() كمصفي)  ملحمد3ة  ملغ2ب 

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود) محل  و    ملخاب2ة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)621).

721I

FIDALIC(CONSEIL

MENEBHI ARCHI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDALIC(CONSEIL
 الزدهار  متد د عمارة رقم 228 ، 

12222، م2 كش  ملغ2ب
MENEBHI(ARCHI ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملسيفة 2 

عملية  م  ل2بيع عمارة  ي شقة 2 - 

12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((167

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MENEBHI(ARCHI

مهندس) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

معماري.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):) ملسيفة)2 

 -  2 عملية  م  ل2بيع عمارة  ي شقة)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ( زك2ياء)  لسيد  ملنبهي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( زك2ياء)  لسيد  ملنبهي 

عمارة  ) (2 227) قامة  لتوحيد)

مبفوكة)12222)م2 كش)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( زك2ياء)  لسيد  ملنبهي 

عمارة  ) (2 227) قامة  لتوحيد)

مبفوكة)12222)م2 كش)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)228522.

725I

MH(COMPTA(SHENGEN 

M.D.H.B
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MH(COMPTA(SHENGEN
 2RUE 85 SAEDIA(L.SAEDIA
 LT.68 ET.1 2RUE 85 SAEDIA
 L.SAEDIA(LT.68 ET.1، 90000،

TANGER(MAROC
M.D.H.B ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 R 6 وعنو ن مق2ها  إل تماعي

139 HAY(HABIBA(B(DIBAN–
TANGER(TANGER 90000 طنجة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(67
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( د نبف) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.M.D.H.B
 ACHAT (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
 ET( VENTE( DES( PRODUITS

.COSMETIQUES(EN(LIGNE
 R  6 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
139( HAY( HABIBA( B( DIBAN–
طنجة) (TANGER TANGER 92222

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة م2يم بوعبيد)):))52)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
52)حصة) ( (:  لسيدة حنان با ة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيدة م2يم بوعبيد)
رقم)12)زنقة  3ت ميمون حي زم2مان)

) لخميسات) (25222 (  لخميسات)

 ملغ2ب.

عنو نه) () با ة  حنان   لسيدة 

3حيى  لحجامة) بو  مو�ضى  3ت   3ت 

تيفلت))25122)تيفلت  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () (  لسيدة م2يم بوعبيد)
رقم)12)زنقة  3ت ميمون حي زم2مان)

) لخميسات) (25222 (  لخميسات)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3وليوز) (2( بتاريخ) (  لتجارية بطنجة)

))2))تحت رقم)2258.

726I

ACCOUN-TAX SERVICES

LOUKA MODE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ACCOUN-TAX SERVICES

 RUE(IBN(TOUMERT(IMM

 BELKZIZ(N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

LOUKA(MODE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عند 

DOMICILE(ALAMAN نور 5 

مكت1 ب 1 ب مك2ر  لطابق  لثاني 

شارع  لحسن  لثاني - 12222 

م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((552

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.LOUKA(MODE
:) لتعليم) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
تصميم) في  و لتكوين  ملنهي   لتقنيي 

 الزياء)و لخياطة  ل2ريعة.
عند) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
DOMICILE(ALAMAN)نور)5)مكت1)
مك2ر  لطابق  لثاني شارع) ب  (1 ب)
م2 كش) (12222 (-  لحسن  لثاني)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: لبنى)  لسيدة  مللوكي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () لبنى   لسيدة  مللوكي 
 12212  886 رقم) ب  ( ((  ملسيفة)

م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () لبنى   لسيدة  مللوكي 
 12212  886 رقم) ب  ( ((  ملسيفة)

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)619)22.
727I

VISION VASTE CONSULTING

 MEDIA GROUP
SOLUTIONS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili(Immeuble(Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 MEDIA(GROUP(SOLUTIONS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6) زنقة 

 ألندل�ضي عمارة أناطوليا  لطابق 

1 مكت1 22  لحي  إلد ري طنجة 

92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((595

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 MEDIA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.GROUP SOLUTIONS

:) لتو صل) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

و لتجارة  إللكتفونية) و لتسويق 

و لخدمات) للبضائع  وعبف  ألنتيفنيت 

ط2يق  ملو قع) عن   ملختلفة 

 إلليكتفونية.
زنقة) ((6 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

أناطوليا  لطابق) عمارة   ألندل�ضي 

طنجة) 22) لحي  إلد ري  مكت1) (1

92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 122 ( (: توريق)  لسيد  لدوي1 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد شقور صاب2):))622)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () توريق   لسيد  لدوي1 

رقم) طنجيس  تجزئة  طنجة  لبالية 

92 92222)طنجة  ملغ2ب.

عنو نه) () صاب2  شقور   لسيد 

كند )6969)مونط2يال كند .

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () توريق   لسيد  لدوي1 

رقم) طنجيس  تجزئة  طنجة  لبالية 

92 92222)طنجة  ملغ2ب

عنو نه) () صاب2  شقور   لسيد 

كند )6969)مونط2يال كند 

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)9)187).

728I

MH(COMPTA(SHENGEN 

OUCHTAME DESIGN
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MH(COMPTA(SHENGEN

 2RUE 85 SAEDIA(L.SAEDIA

 LT.68 ET.1 2RUE 85 SAEDIA

 L.SAEDIA(LT.68 ET.1، 90000،

TANGER(MAROC

OUCHTAME(DESIGN ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

 R 6 وعنو ن مق2ها  إل تماعي

139 HAY(HABIBA(B(DIBAN–

 TANGER(TANGER 90000

TANGER  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(69

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OUCHTAME(DESIGN

 TRAVAUX(:(غ2ض  لش2كة بإ3جاز

.(DE(FINITION()MENUISERIE

 R 229 6(:(عنو ن  ملق2  ال تماعي

 HAY(HABIBA(B(DIBAN–TANGER

TANGER 92222 TANGER) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: عثمان  وشتام)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () عثمان  وشتام   لسيد 
2)طنجة)) 51)رقم) 2)زنقة) بني ورياغل)

92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عثمان  وشتام   لسيد 
2)طنجة)) 51)رقم) 2)زنقة) بني ورياغل)

92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2259.

729I

ACTIV  CORPORATION

ACTIV CORPORATION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

ACTIV  CORPORATION

 BD(Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur(Résidence(Build(Pasteur

 Etg 6 Appt 4 BD(Abdelmoumen

 17, Place(Pasteur(Résidence

 Build(Pasteur(Etg 6 Appt 4،

casablanca ،20360  ملغ2ب

ACTIV CORPORATION ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 RUE (1 وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 OMAR(SLAOUI(ETG 3 APPT 14

 MERS(SULTAN(CASABLANCA -

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(2229
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((2(( 3نا23) ((8 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

من) أي  درهم«) (22.61(.522«

»222.222)درهم«)إلى)»522.)22.71 

تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5222.

722I

CANOCAF SARL

 MORTAKIMMOH - SARL -
A.U

إعالن متعدد  لق2 ر ت

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم 22 

 NADOR ،6(222 ،لناظور 

MAROC

 MORTAKIMMOH - SARL - A.U

»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي  لسكة 
 لحد3د3ة  لع2وي - -  لناظور  

 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.((167

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

2)2))تم  تخاذ) 22)غشت)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف نشاط  لش2كة))

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

باستبد ل) نشاط  لش2كة  تغييف 

بنقل) خدمات  لنقل  ملساعدة 

نقل) نشاط  زيادة  و  للغيف   لبضائع 

 لبضائع  لدولية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)29)3نا23)

))2))تحت رقم)229.
722I

fidmanar

 CENTRE OPTIQUE
TASSELTANTE SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

fidmanar
222 شارع عبد  لك2يم  لخطابي 
عمارة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 
 لطابق  لتاني م2 كش ، 12222، 

marrakech(maroc
 CENTRE(OPTIQUE

TASSELTANTE SARL ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 59 تجزئة 
تسلطانت ) متج2 رقم 2 سيبع - 

12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2929
في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 ماي) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
متبوعة) تسمية  لش2كة 
بمختص2) عند  إلقتضاء)
 CENTRE( OPTIQUE (: تسميتها)

.TASSELTANTE SARL
:) خصائي) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

بص2يات  لنظار ت.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)59)تجزئة)
(- سيبع) (2 رقم) متج2  (( تسلطانت)

12222)م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (: باحمو) سعيدة   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 152 ( (:  لسيد  لحسين  حسو)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة سعيدة باحمو):)52)بقيمة)

5.222)درهم.

 152 (:  لسيد  لحسين  حسو)

بقيمة)15.222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة سعيدة باحمو عنو نه) ()

مج.س. لنخيل) (68 عمارة)  لسكانية 

م2 كش) (12222 ( تامنصورت) (26

 ملغ2ب.

 لسيد  لحسين  حسو عنو نه) ()

سيبع)) (59 رقم) تسلطانت  تجزئة 

12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة سعيدة باحمو عنو نه) ()

مج.س. لنخيل) (68 عمارة)  لسكانية 

م2 كش) (12222 ( تامنصورت) (26

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (29 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222925.

72(I

BBH(CONSULTING

 LABYRINTHE DE
MARRAKECH

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين ممثل قانوني للش2كة

BBH(CONSULTING

22 إقامة أحالم شارع يعقوب 

 ملنصور م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

 LABYRINTHE(DE(MARRAKECH

»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 22 

إقامة أحالم 2 تقاطع شارع يعقوب 

 ملنصور و زنقة  مل2كز  ألميف3كي - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.

»تعيين ممثل قانوني  للش2كة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

225625

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

وتبعا) ((2(2 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 

تعيين) تق2ر  لتعيين مسيف)3ن() دد 

 ملمثل)3ن() لقانوني)3ن(:)

HUAU(THIERRY -

 LABYRINTHE( DE  -

ذ ت) ش2كة  (MARRAKECH

مق2ها)  ملسؤولية  ملحدودة  لكائن 

تقاطع) (2 إقامة أحالم)  إل تماعي ب:)

شارع يعقوب  ملنصور و زنقة  مل2كز)

 ألميف3كي)12222)م2 كش  ملغ2ب
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)225625

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((5 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم))25)22.

722I

socogese

»ASSURANCE ADRAR«
إعالن متعدد  لق2 ر ت

socogese

 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès

Maroc

»ASSURANCE(ADRAR« »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: زنقة  بن 

 لبشيف إقامة محمد أمين مكت1 رقم 

2 شارع  لجيش  مللكي م.ج  - 22222 

راس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(6(55

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

2)2))تم  تخاذ) 21)د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:) تمام تسييف  لش2كة من ط2ف)

 لسيد  رالل  ب2 هيم و  لسيدة  رالل)

سكينة وذلك ملدة غيف محدودة.

على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:) لتوقيع  إل تماعي و صالحيات)

 لتسييف.
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ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تحيين  لنظام  ألسا�ضي.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  25:) لذي  رقم) بند 

ط2ف) من  تسييف  لش2كة  ما3لي:)

 لسيد  رالل  ب2 هيم و  لسيدة  رالل)

سكينة وذلك ملدة غيف محدودة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)622/))2).

721I

FIDUCIAIRE(BUSINESS(CONSEILS

  LEAD  TECHNOLOGY
MOROCCO

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(BUSINESS

CONSEILS

 PLACE(MOHAMED(V(N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

  LEAD  TECHNOLOGY

MOROCCO   ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 26 شارع 

 لجيش زنقة  ياللي  لع2يبي  لطابق 

8  ل2قم 28 - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522589

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
  LEAD(: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

. TECHNOLOGY((MOROCCO
أعمال) ( (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
في  لهندسة) هياكل مختلفة  ( بناء) و 

 ملدنية.
26)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
 لجيش زنقة  ياللي  لع2يبي  لطابق)
- 2222)) لد ر  لبيضاء)  28 8) ل2قم)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

222.222.))درهم،)مقسم كالتالي:
 (2.222 ( (:  لسيد 3وسف  باري)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () 3وسف  باري   لسيد 
 (6222 ( تجزئة  ل2سالة) ((2  ل2قم)

سطات  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () 3وسف  باري   لسيد 
 (6222 ( تجزئة  ل2سالة) ((2  ل2قم)

سطات  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)1921.

725I

ficogedek(sarl(au

NAZO TRANS SARL AU
إعالن متعدد  لق2 ر ت

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

NAZO(TRANS(SARL(AU »ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شقة 7 

عمارة 61) رياض وسالن 22 وسالن 
مكناس - 52222 مكناس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52589

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))2)نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 

حصص  لش2كة) بيع  ميع  ما3لي:)
لفائدة  لسيد كمال طارق

على) 3نص  )2:) لذي  رقم) ق2 ر 
طارق) كمال  تعيين  لسيد  ما3لي:)

كمسيف للش2كة تبعا الستقالة  لسيد)

 لزوين نجيم

على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 
طارق) كمال  تعيين  لسيد  ما3لي:)

كموقع للش2كة تبعا الستقالة  لسيد)

 لزوين نجيم

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم.:) لذي 3نص على ما3لي:)

تحيين  لنطام  السا�ضي للش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)169.

726I

2AIN(GROUPE(COMPTA

STE NADIF PANORAMIQ
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

2AIN(GROUPE(COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI(MELLAL(MAROC

STE(NADIF(PANORAMIQ ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 ل2باط عمارة  لشك2رقم 8 بني مالل 

2222) بني مالل  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6262

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 أب2يل) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  ملجيد) ( )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (522 نطيف)

) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222 أصل)

)ة())عبد  الله نطيف بتاريخ)22)أب2يل)

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)21)3نا23)

))2))تحت رقم)9).

727I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

GMAS TRAV
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 CABINET(ABID(EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES(MAROC

GMAS(TRAV ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي    ل2قم 89 

شارع  لوراء ط2يق صف2و شقة رقم 

7 - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72277

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 GMAS(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.TRAV
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نقل) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لبضائع لحساب  لغيف

-) إلستيف د و  لتصد23)
-) لتفاوض)

-)أعمال متنوعة أو  لبناء.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):))) ل2قم)89 
شارع  لوراء)ط2يق صف2و شقة رقم)

7 - 22222)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  ملنعم  لدرالوي)) (  لسيد)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ملنعم  لدرالوي) (  لسيد)
عنو نه) ()إقامة هبة)89)شقة)7)شارع)
راس) (22222 ))ط2يق صف2و)  لوراء)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ملنعم  لدرالوي) (  لسيد)
عنو نه) ()إقامة هبة)89)شقة)7)شارع)
راس) (22222 ))ط2يق صف2و)  لوراء)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)589.
728I

AFS(MOROCCO

DELTA DRONE AFRICA
ش2كة  ملساهمة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

AFS(MOROCCO
 Appt 4 Imm(D(Residence(Al
 Yamama(Secteur 9 Lot 20
Avenue(Al(Yazidi(Hay(Riyad-
Rabat، 12000،  ل2باط  ملغ2ب

DELTA(DRONE(AFRICA  ش2كة 
 ملساهمة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي إقامة 
 ملولد ب 21  لطابق 2 شارع بن 
قدور  - 227222  لد ر  لبيضاء  

 ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6985

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)22)مارس)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

2)شارع) 21) لطابق) »إقامة  ملولد ب)

227222) لد ر  لبيضاء)) (- ( بن قدور)

صبيح) »دو ر  والد  إلى)  ملغ2ب«)

(- أ) تجزئة  (T.F (5/2(982 بوزنيقة)

22222)بوزنيقة))) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( سليمان) ببن   البتد ئية 

3وليوز)2)2))تحت رقم)525.

729I

 ئتمانية بوع2رة

STE BRO GC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 ئتمانية بوع2رة
رقم19 زنقة  لد ر  لبيضاء بوع2رة 

بوع2رة، 22)62، بوع2رة  ملغ2ب

STE(BRO(GC  »ش2كة   لتضامن«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 9) زنقة 

 لد ر  لبيضاء - 22)62 بوع2رة 

 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.712

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) (2(  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 

تفويت  ميع  لحصص) ما3لي:)

في  ل2 سمال  ال تماعي) له   ململوكة 

للش2كة من ط2ف  لسيد  بار عبد)

لفائدة  لش2يك  لجد3د)  ل2حمان 

 لسيد رنز ر خالد

على) 3نص  )2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:)تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة)

من  لعنو ن  لقد3م  لى  لعنو ن)

سيدي) مسجد  ب   لجد3د  لكائن 

زناقة) قص2  رضل  محمد   لحاج 

ريجيج.

على) 3نص  :) لذي  (22 رقم) ق2 ر 

محمد) هكو  تعيين  لسيد  ما3لي:)

مكان  ملسيف) للش2كة  كمسيف  د3د 

 ملستقيل  لسيد  بار عبد  ل2حمان

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  25:) لذي  رقم) بند 

هو) للش2كة  ما3لي:) ملق2  ال تماعي 

محمد رضل) مسجد سيدي  لحاج 

قص2 زناقة ريجيج

بند رقم)26:) لذي 3نص على ما3لي:)

مبلغ  ل2 سمال  ال تماعي للش2كة هو)

22.222)درهم موزع حس1 مساهمة)

 لش2كاء)كما 3لي:-2 لسيد))هكو محمد)

درهم.-)) لسيد)) (2122 ساهم بمبلغ)

 2222 قادي  سماعيل ساهم بمبلغ)

ساهم) خالد  رنز ر  درهم.-2) لسيد 

بمبلغ)2222)درهم

على) 3نص  27:) لذي  رقم) بند 

3تكون  ل2 سمال  ال تماعي) ما3لي:)

حصة   تماعية) (222 من) للش2كة 

موزعة) للحصة  درهم  (222 بقيمة)

هكو) 3لي:-) لسيد  كما  على  لش2كاء)

حصة   تماعية-) لسيد) (21 محمد)

حصة-) لسيد قادي) (22 رنز ر خالد)

 سماعيل)22)حصة   تماعية.

على) 3نص  25:) لذي  رقم) بند 

محمد) هكو  تعيين  لسيد  تم  ما3لي:)

كمسيف للش2كة ملدة غيف محددة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بفجيج)

))2))تحت رقم)))2)/28.

7(2I

SERVICE(COMPTABLE(ET(FISCAL

SIDEXA MAROC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 SERVICE(COMPTABLE(ET

FISCAL

5 شارع عبد هللا بن 3اسين ، 

2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

SIDEXA(MAROC »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: محج 
حسن  لصغيف رقم 22  ، ز وية زنقة 

أنجو ،  لطابق  لثالث - 2222)  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(99875
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ستم2 ر  لش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

لم 3تم تعد3ل  ي بند
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822126.
7(2I

ML(EXPERTS

UL MOROCCO LLC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

ML(EXPERTS
 GHANDI(MALL(BD(GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
UL(MOROCCO(LLC ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي إقامة 

 لفتح 27) شارع إب2 هيم  ل2ود ني 
, لطابق  ألول رقم 2 - *****  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.261297

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 3ونيو) (22  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 UL( MOROCCO  لش2يك  لوحيد)
درهم) (22.222 مبلغ رأسمالها) ( (LLC
إقامة) مق2ها  إل تماعي  وعنو ن 
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إب2 هيم  ل2ود ني) شارع  ((27  لفتح)
*****) لد ر) (- (2 , لطابق  ألول رقم)
 لبيضاء) ملغ2ب نتيجة ل):))حل مبك2.
إقامة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
إب2 هيم  ل2ود ني) شارع  ((27  لفتح)
*****) لد ر) (- (2 , لطابق  ألول رقم)

 لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()مهدي)))لحلو و عنو نه) ()
غاندي  لطابق) شارع  مول  غاندي 
 ل2 بع)))2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822299.
7((I

 ملستامنة  لش2قية لتقنيات  ملحاسبة

BIGI OIL SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 ملستامنة  لش2قية لتقنيات 
 ملحاسبة

شارع محمد عبده  قامة حمزة رقم 
28 مك2ر  لطابق  لثاني رقم 7 ، 

62222، و دة  ملغ2ب
BIGI(OIL(SERVICES ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 

لعلج زنقة  بن م2ين شقة 25  لطابق 
 لثاني  - 62222 و دة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28752

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BIGI (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OIL SERVICES
محطة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

بنز3ن.
عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
لعلج زنقة  بن م2ين شقة)25) لطابق)

 لثاني))-)62222)و دة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بيجي زك2ياء):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد بيجي زك2ياء):)2222)بقيمة)

222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () زك2ياء) بيجي   لسيد 
عالل  لفا�ضي عمارة  لبعث  السالمي)

رقم)6 62222)و دة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () زك2ياء) بيجي   لسيد 
عالل  لفا�ضي عمارة  لبعث  السالمي)

رقم)6 62222)و دة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)162.
7(2I

FIDUCIAIRE(EN(NASERY(SAID

MH SYS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(EN(NASERY(SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
راس  ملغ2ب

MH(SYS ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة 7 

 لطابق  لثاني رقم 22) مك2ر بلوك 
س و د  لحيم2 زو غة  لعليا راس. - 

22222 راس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72272

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 MH (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SYS
:) ملشورة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لتسييف3ة.)
 لهندسة  ملعلوماتية.

تا 2.
 7 شقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
مك2ر بلوك) ((22  لطابق  لثاني رقم)
(- س و د  لحيم2 زو غة  لعليا راس.)

22222)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: حمزة)  لسيد  ملسيح 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () حمزة   لسيد  ملسيح 
مك2ر بلوك س حي زو غة) ((22 رقم)

 لعليا)22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () حمزة   لسيد  ملسيح 
مك2ر بلوك س حي زو غة) ((22 رقم)

 لعليا)22222)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)586.
7(1I

CCA CONSULTING

LES CROISSANTS FRAIS
رسخ عقد تسييف ح2 ألصل تجاري)

) ألشخاص  ملعنويون(

رسخ عقد تسييف ح2 ألصل تجاري

LES CROISSANTS FRAIS

بمقت�ضى)) لجمع  لعام  الستثنائي)

 LES CROISSANTS FRAIS لش2كة)

(، (892 (:  لكائن مق2ها  ال تماعي ب)

شارع)))مارس  لحدوية)2)عين  لشق))

) ملغ2ب) ) لد ر  لبيضاء) ((2172  -

 ملؤرخ في)28)3نا23)))2))تق2ر ما3لي:

رسخ عقد  لتسييف  لح2 لألصل) (

شارع) (، (892 ( (: ب)  لتجاري  لكائن 

(- عين  لشق) (2 مارس  لحدوية) ((

2172)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)،) ملوقع)

 LES CROISSANTS(من ط2ف ش2كة

لألصل) مالكة  بصفتها  (: (FRAIS

  CHOCOLATS  2 و ش2كة)  لتجاري 

بصفتها مسيفة ح2ة.

7(5I

مكت1  ملحاسبة

EUROAFRICA SAM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مكت1  ملحاسبة

شارع عبد  لخالق  لط2يس رقم 2) 

 لطابق  لثالث ، 222)6،  لناظور 

 ملغ2ب

EUROAFRICA(SAM ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  ملسيفة 

 لع2وي - 525)6  لناظور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2625

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.EUROAFRICA(SAM

 (2 (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET( INTERNATIONAL( DE

 MARCHANDISES( POUR( LE

COMPTE(D’AUTRUI

.IMPORT(EXPORT ((

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي  ملسيفة)

 لع2وي)-)525)6) لناظور  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد سميف بلغيف ن):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: لوكيلي) راطمة   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد سميف بلغيف ن):)522)بقيمة)

222)درهم.

 522 (: لوكيلي) راطمة   لسيدة 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بلغيف ن  سميف   لسيد 

 سبانيا)222)6)ب2سلونة  سبانيا.

 لسيدة راطمة لوكيلي عنو نه) ()

 6(525 و د  سلي  لع2وي) شارع 

 لناظور  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بلغيف ن  سميف   لسيد 

 سبانيا)222)6)ب2سلونة  سبانيا

 لسيدة راطمة لوكيلي عنو نه) ()

 6(525 و د  سلي  لع2وي) شارع 

 لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)22)3نا23)

))2))تحت رقم)285.

7(6I

ADYEL(&(ASSOCIES

SRA BAKERY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

ADYEL & ASSOCIES
12 مك2ر ب عين تاو تات ، 2222)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
SRA(BAKERY ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 222 شارع 
أنفا ، إقامة أزور ، مكت1 رقم 22 ب 

- 2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.287625

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
 222.222« أي من) درهم«) (68.122«
عن) درهم«) (268.122« إلى) درهم«)
د3ون) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (: ط2يق)
 لش2كة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1222.
7(7I

ML(EXPERTS

PROLIGHT LIVING
إعالن متعدد  لق2 ر ت

ML(EXPERTS
 GHANDI(MALL(BD(GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
PROLIGHT(LIVING  »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 19 حي 
 ان  وريس ، غوتييه ،  لطابق 
 لسادس ، رقم )2   - -   لد ر 

 لبيضاء   ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.1(2262

 بمقت�ضى محض2  لق2 ر ت  الستثنائية
د نبف) (6 للش2يك  لوحيد  ملؤرخ في)

2)2))تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
إلى  لدور  ألر�ضي) مق2  لش2كة  نقل 
مول  لد ر) غاندي  شارع  لتباري  (6

 لبيضاء.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
إق2 ر باالنتهاء) لنهائي من  لبيع من) (-
 2522 ( بنيس) سلمى  قبل  لسيدة 
لصالح  ملساهم) من  لش2كة  حصة 

 لوحيد)SYBE(HOLDING)؛
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
-)تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة إلى)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد)
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)829221.
7(8I

STE(DOMICILE(CONSEIL

STE IRRIGADEV SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

STE(DOMICILE(CONSEIL
AV(MED(V ، 35100،  2سيف 

 ملغ2ب
 STE(IRRIGADEV(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مستوطن 
لدى ش2كة سيسطام  23يكاسيون 
مغ2بيان في  لعنو ن  لتالي: شارع 

ملوية  2سيف - 25222  2سيف 
 ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(287
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))2)د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
سيسطام) ش2كة  لدى  »مستوطن 
في  لعنو ن) مغ2بيان   23يكاسيون 
 لتالي:)شارع ملوية  2سيف)-)25222 
 2سيف  ملغ2ب«)إلى)»شقة بالطابق)

 لثاني ملك بديعة)2)شارع عبد  ملومن)

بن علي  2سيف)-)25222) 2سيف))

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بج2سيف)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/17)2.

7(9I

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE  

HANDO P SERVICES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE

 Residence(Noha(immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida(Maroc

HANDO(P(SERVICES ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  تجزئة 

أمال شارع  يم رقم 6  لطابق  الول 

- 1222)  لجد3دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29262

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (25

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HANDO(P(SERVICES

:) لصيانة) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لصناعية و  لخدمات.

تجزئة) ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

أمال شارع  يم رقم)6) لطابق  الول)

- 1222)) لجد3دة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
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 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  3ت  لطال1 3وسف):))722 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 222 ( (: سعدي  سية)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

3وسف)  لسيد  3ت  لطال1 

عنو نه) ()6)شارع ج)1222)) لجد3دة)

 ملغ2ب.

 لسيدة سعدي  سية عنو نه) ()6 

شارع ج)1222)) لجد3دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة سعدي  سية عنو نه) ()6 

شارع ج)1222)) لجد3دة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)-.

722I

ACTIV  CORPORATION

ACTIV AGRO
إعالن متعدد  لق2 ر ت

ACTIV  AGRO

 BD(Abdelmoumen 17, Place

 Pasteur(Résidence(Build(Pasteur

 Etg 6 Appt 4 BD(Abdelmoumen

 17, Place(Pasteur(Résidence

 Build(Pasteur(Etg 6 Appt 4،

casablanca ،20360  ملغ2ب

ACTIV AGRO »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: )2), 

 BD(abdelmoumen ,N°5 RDC -

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.529522

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) ((8  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ق2ر  لجمع  لعام  ملو رقة) ما3لي:)

عقد  ملساهمة  لعينية  لتالية) على 

  :(2(( 3نا23) ((8 بتاريخ)  ملوقع 

تفويت  ميع  ألسهم  لخمسمائة)

 ACTIV في ش2كة) ()552( و لخمسون)

AGRO - SARL)،)و لتي قدمها  لسيد)

) لبطاقة) ،)صاح1)  ليل بن مو�ضى)

لصالح) (، (A567257 رقم)  لوطنية 

 ACTIV CORPORATION ش2كة)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة  (،

،) لكائن) درهم) ب2أس مال)100،000)

طابق)) عم2  لسالوي  شارع  ((1 في)

) لد ر) م2س  لسلطان) شقة21) ( (2

 لبيضاء)مسجلة في  لسجل  لتجاري)

 5(2229 رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)

 22(959(22222222 رقم) (ICE ولها)
رقم) (TP (، (52662595 رقم) (IF (،

ق2ر) (، على ذلك) وبناًء) ( (.21(62289

ش2كة) على   لجمع  لعام  ملو رقة 

(،(ACTIV CORPORATION - SARL

 ملسجلة لدى)RC) لد ر  لبيضاء)تحت)

رقم)2229)5)،)كش2يك  د3د.

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:))

نتيجة للق2 ر أعاله)،)ق2ر  لجمع  لعام)

من  لنظام) (7 و) (6 تعد3ل  ملادتين)

على  لنحو  لتالي:قدم)  ألسا�ضي 

مساهمة) عند  لتأسيس   لش2كاء)

باملبالغ  لتالية:)) للش2كة  نقد3ة 

 55222  لسيد  ليل بن مو�ضى حتى)

تصل) (TIFINVEST ش2كة) درهم 

قيمتها إلى)15222)درهم))ما مجموعه)

و رقت  لجمعية) ( درهم) (222222

3نا23) ((8 بتاريخ)  لعامة غيف  لعاد3ة 

على  لش2يك) على  ملو رقة  ((2((

(»ACTIV CORPORATION«(لجد3د 

في) عقد  ملساهمة  ملوقعة  بمو 1 

هذه) لكل  ونتيجة  (.(2(( 3نا23) ((8

 لعمليات)،)بلغت مساهمات  لش2كاء)

222222)درهم.)3تم) في  لش2كة مبلغ)

توزيع  ملساهمات بعد  لتحد3ث على)

 لنحو  لتالي:

 ACTIV CORPORATION)تصل)

 TIFINVEST(55222)درهم ش2كة إلى)

ما) درهم  (15222 إلى) قيمتها  تصل 

مجموعه مائة ألف درهم)100،000 

أسهم) (، رأس  ملال) (:7 ) ملادة) ( ( درهم)

رأس  ملال  ملحدد) هي   لش2كة  لتي 

إلى) مقسمة  وهي  درهم.) ألف  بمائة 

مائة) منها  كل  قيمة  تبلغ  ألف سهم 

بالكامل) ريها  3تم  الكتتاب  (، درهم)

وتخصيصها) نقًد   بالكامل  ومدروع 

بما 3تناس1 مع مساهماتهم) للش2كاء)

مو�ضى) بن  ) لسيد  ليل  وهم:) (،

سهم) (TIFINVEST 152 سهم) (552

و رق  لجمع) ( سهم) (1،000 إ مالي)

 (2(( 3نا23) ((8  لعام غيف  لعادي في)

على  لش2يك  لجد3د) على  ملو رقة 

(»ACTIV CORPORATION«

بمو 1 عقدمساهمة  ألسهم  ملوقع)

لكل) ونتيجة  (.(2(( 3نا23) ((8 في)

 222 هذه  لعمليات 3بلغ رأس  ملال)

سهم) (2222 إلى) مقسم  درهم  ألف 

منها) لكل  درهم  (222 بقيمة  سمية)

مكتت1 بالكامل ومدروع وموزع على)

 ACTIV على  لنحو  لتالي:)  لش2كاء)

CORPORATION SARL 552)سهم)

TIFINVEST SARL 152)سهم إ مالي)

3ق2  لش2كاء) ملوقعون) ( سهم) (2222

أدناه ويق2ون بأن)2222)سهم تشكل)

بالكامل) مكتتبة  مال  لش2كة  رأس 

ريما) وموزعة  بالكامل  ومدروعة 

بينهم بما 3تناس1 مع مساهمات كل)

(، ط2ح هذ   لق2 ر للتصويت) ( منهم.)

وتم  عتماده باإل ماع.

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

3ق2ر  لجمع  لعام تأكيد  لسيد  ليل)

حامل للبطاقة  لوطنية) (، بن مو�ضى)

وحيد) كمد23  (، (A567257 رقم)

ط2ح) ( لفتفة غيف محدودة.) (، للش2كة)

وتم  عتماده) (، هذ   لق2 ر للتصويت)

باإل ماع.

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:

نتيجة للق2 ر ت  لسابقة باإلضارة)

من  لتعد3الت  لتي) إلى  لعد3د 

نص عليها  لجمع  لعام غيف  لعادي)

إ 2 ء) ق2ر  لجمع  لعام  (،  لسابقة)

إصالح كامل للنظام  ألسا�ضي  ملذكور)

هذه  لتعد3الت  لتي) ليشمل  ميع 

بعد  لفحص) ( ق2رها هذ   ال تماع)

على) 3ق2ر  لجمع  لعام  ملو رقة  (،

(، للش2كة)  لنظام  ألسا�ضي  ملعدل 

(، هذه  ملحاض2) في  مذكور  هو  كما 

و لذي لن 3ؤدي بأي حال من  ألحو ل)

إلى إنشاء)كيان قانوني  د3د.

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

كامل  لصالحية) 3منح  لجمع  لعام 

أو مستخ2ج من هذ ) لحامل نسخة 

بجميع  إل 2 ء ت) للقيام   ملحض2 

 لقانونية.)ط2ح هذ   لق2 ر للتصويت)

،)وتم  عتماده باإل ماع.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

قدم  لش2كاء)عند  لتأسيس مساهمة)

نقد3ة للش2كة باملبالغ  لتالية:)) لسيد)

درهم) (55222  ليل بن مو�ضى حتى)

قيمتها) تصل  (TIFINVEST ش2كة)

مجموعه) ما  و  درهم  (15222 إلى)

و رقت  لجمعية) ( درهم) (222222

3نا23) ((8 بتاريخ)  لعامة غيف  لعاد3ة 

على  لش2يك) على  ملو رقة  ((2((

(»ACTIV CORPORATION«(لجد3د 

عقد  ملساهمة  ملوقعة) بمو 1 

لكل) ونتيجة  (.(2(( 3نا23) ((8 في)

مساهمات) بلغت  (، هذه  لعمليات)

 222222 مبلغ) في  لش2كة   لش2كاء)

بعد) توزيع  ملساهمات  3تم  درهم.)

 ACTIV على  لنحو  لتالي:)  لتحد3ث 

 55222 تصل إلى) (CORPORATION

درهم ش2كة)TIFINVEST)تصل قيمتها)

إلى)15222)درهم أو ما مجموعه مائة)

ألف درهم)100،000)درهم.
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بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)
رأس  ملال  ملحدد بمائة ألف درهم.)
وهي مقسمة إلى ألف سهم تبلغ قيمة)
3تم  الكتتاب) (، كل منها مائة درهم)
نقًد ) بالكامل  ومدروع  بالكامل  ريها 
وتخصيصها للش2كاء)بما 3تناس1 مع)
) لسيد  ليل بن) ،)وهي:) مساهماتهم)
 TIFINVEST 152 سهم) (552 مو�ضى)
و رق) ( سهم) (1،000 إ مالي) سهم 
8))3نا23)  لجمع  لعام غيف  لعادي في)
على  لش2يك) على  ملو رقة  ((2((
(»ACTIV CORPORATION«(لجد3د 
بمو 1 عقدمساهمة  ألسهم  ملوقع)
لكل) ونتيجة  (.(2(( 3نا23) ((8 في)
 222 هذه  لعمليات 3بلغ رأس  ملال)
سهم) (2222 إلى) مقسم  درهم  ألف 
منها) لكل  درهم  (222 بقيمة  سمية)
مكتت1 بالكامل ومدروع وموزع على)
 ACTIV على  لنحو  لتالي:)  لش2كاء)
CORPORATION SARL 552)سهم)
TIFINVEST SARL 152)سهم إ مالي)
3ق2  لش2كاء) ملوقعون) ( سهم) (2222
أدناه ويق2ون بأن)2222)سهم تشكل)
بالكامل) مكتتبة  مال  لش2كة  رأس 
ريما) وموزعة  بالكامل  ومدروعة 
بينهم بما 3تناس1 مع مساهمات كل)

منهم.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5221.
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 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MENARA CONSERVE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
MENARA(CONSERVE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

محمد 6  قامة م2يم عمارة 21 شقة 
رقم 2)  لطابق  الول - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.222(69

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 نونبف) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
ملجيد) لحسن  )ة() تفويت  لسيد)
72))حصة   تماعية من أصل)72) 
 STE( ORO( SAND ( لفائدة) حصة 
نونبف) (29 بتاريخ) (- ( (INVEST S.A.R.L

.(2(2
حمية) مبارك  )ة() تفويت  لسيد)
72))حصة   تماعية من أصل)72) 
 STE( ORO( SAND ( لفائدة) حصة 
نونبف) (29 بتاريخ) (- (INVEST S.A.R.L

.(2(2
3وسف  المين) )ة() تفويت  لسيد)
 52 أصل) من  حصة   تماعية  (22
 STE( ORO( SAND لفائدة) حصة 
نونبف) (29 بتاريخ) (- (INVEST S.A.R.L

.(2(2
) المين) )ة()3وسف) تفويت  لسيد)
 52 أصل) من  حصة   تماعية  (12
حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد  ل2ز ق)

 لسموني بتاريخ)29)نونبف)2)2).
)ة() لحسين كونكا) تفويت  لسيد)
 52 أصل) من  حصة   تماعية  (52
 STE( ORO( SAND لفائدة) حصة 
نونبف) (29 بتاريخ) (- (INVEST S.A.R.L

.(2(2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (27 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)1)2228.
72(I

 ئتمانية ريد كا،)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MENARA CONSERVE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين ممثل قانوني للش2كة

 ئتمانية ريد كا، ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لع2كوب رقم 1-22)77 
صندوق  لبف3د رقم 216، 72222، 

 لد خلة  ملغ2ب
MENARA(CONSERVE »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع 

محمد  لسادس  قامة م2يم عمارة 
21 شقة رقم 2)  لطابق  الول - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.
»تعيين ممثل قانوني  للش2كة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.222(69

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
وتبعا) ((2(2 نونبف) (29 في)  ملؤرخ 
تعيين) تق2ر  الستقالة  ملسيف  لحالي 

 ملمثل)3ن() لقانوني)3ن(:)
-)ملجيد لحسن

-) لسموني عبد  ل2ز ق
-)-)ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

 لكائن مق2ها  إل تماعي ب:)-)-)-)-
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (27 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)1)2228.
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ste(imtiyaz(conseils(sarl

ROMASTAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ste(imtiyaz(conseils(sarl
2 زنقة  لع2بية  لسعود3ة  لطابق 
 الول ثقة رقم 5  ملد3نة  لجد3دة 

راس ، 22222، راس  ملغ2ب
ROMASTAR ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

طاللسة  ندلس عين  لشقف موالي 
يعقوب راس - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ROMASTAR
*مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

أعمال أو إنشاء ت مختلفة
*تا 2 مو د  لبناء

*تا 2.
دو ر) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
طاللسة  ندلس عين  لشقف موالي)
يعقوب راس)-)22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لخيلي عبد  ملجيد):))2.222 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  ملجيد)  لسيد  لخيلي 
زو غة) حي  لجد3د  (299 عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ملجيد)  لسيد  لخيلي 
زو غة) حي  لجد3د  (299 عنو نه) ()

راس)22222)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)625.

721I

BBH(CONSULTING

 LABYRINTHE DE
MARRAKECH

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

BBH(CONSULTING
22 إقامة أحالم شارع يعقوب 

 ملنصور م2 كش ، 12222، م2 كش 
 ملغ2ب

 LABYRINTHE(DE(MARRAKECH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 إقامة 
أحالم 2 تقاطع شارع يعقوب 

 ملنصور و زنقة  مل2كز  ألميف3كي - 
12222 م2 كش  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.225625
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 AUDE( LE )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (ROUX 52
)ة() ) لسيد) حصة لفائدة) (52 أصل)
د نبف) (21 بتاريخ) (THIERRY(HUAU

.(2(2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) ((5 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم))25)22.
725I

Construction(Engineering(Laboratory

 CONSTRUCTION
 ENGINEERING

LABORATORY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 Construction(Engineering
Laboratory

 AIT 27/AGDAL(BLOC 01 Nº  12
 MELLOUL(MAROC ، 80000، Ait

meloul(MAROC
 Construction(Engineering

Laboratory ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

 Agdal وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 Ait(Meloul  27/Bloc 01 Nº 12
 Maroc - 80000 AIT(MELLOUL

 MAROC
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5262
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 Construction( Engineering

.Laboratory

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 LABORATOIRE( DE( CONTROLE

 ET(D’ANALYSE

 TECHNIQUE( DES( TRAVAUX

 DE(BTP

 LABORATOIRE( D’ANLYSE

 AGRONOMIQUE( ET

.ENVIRONNEMENTALES

 Agdal (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 Bloc( 01( Nº( 12/17( ( Ait( Meloul

 Maroc( -( 80000( AIT( MELLOUL

.MAROC

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99))سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ABDELHADI  لسيد)

BOUSSALHA((:((500)حصة بقيمة)

222)درهم للحصة.

 ABDELILAH  لسيد)

حصة بقيمة) (MONADIRI( ( :( ( 500

222)درهم للحصة.

 ABDELHADI  لسيد)

 222 بقيمة) (BOUSSALHA( :( 5O0

درهم.

 ABDELILAH  لسيد)

 222 بقيمة) (MONADIRI( ( :( 500

درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 ABDELILAH  لسيد)

 DOUAR عنو نه) () (MONADIRI

 RGUIOGUINE(OD(RAHMOUNE

 CLE( HAOUZIA( ( 24000( EL

.JADIDA((MAROC

 ABDELHADI  لسيد)
 LOT عنو نه) () ( (BOUSSALHA
 Nº( 74d( HAY( HAUT( FOUNTY
  AGADIR( ( 80000( AGADIR

.MAROC
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 ABDELILAH  لسيد)
 DOUAR عنو نه) () (MONADIRI
 RGUIOGUINE(OD(RAHMOUNE
 CLE(HAOUZIA(24000(EL(JADIDA

 MAROC
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بانزكان)

))2))تحت رقم)9)).

726I

FIDUORGA

 LABORATOIRE EXABIO HAY
NASSIM

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

 Laboratoire(Exabio(Hay(Nassim
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لنسيم 
لو  لنف س. لعمارة   221 رقم ). - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
526(69

 21 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 غشت)
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
.Laboratoire(Exabio(Hay(Nassim
:) لغ2ض) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

من  لش2كة هو:
معمل  لتحاليل) وإد رة  تشغيل 

 لطبية في بيئة  ملستشفى.
،) ميع  ملعامالت) أعم) وبشكل 
 ملتعلقة)،)بشكل مباش2 أو غيف مباش2)
كلًيا أو  زئًيا بو حدة أو أخ2ى من) (،

 ملعامالت  ملشار إليها أعاله
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لنسيم لو  لنف س. لعمارة)))221)رقم)

).)-)-) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 622.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
إحسان)) علوي  مل2 ني  (-  لسيدة)
رقم) مجاثي  كاليفورنيا.لو  عنو نه) ()

2)-) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
إحسان)) علوي  مل2 ني  (  لسيدة)
رقم) مجاثي  كاليفورنيا.لو  عنو نه) ()

2)-) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)792289.

727I

mohammed(boumzebra

ENTREPRISE MITA PLUS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN(SALAH(MAROC
ENTREPRISE(MITA(PLUS ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي : شارع 
 الطلس  3ت  ل2 �ضي  ل2قم 5 

 لطابق  الر�ضي - 22)2)  لفقيه بن 
صالح  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.1185

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((6  ملؤرخ في)
ش2كة) (ENTREPRISE( MITA( PLUS
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك)
 100.000,00  لوحيد مبلغ رأسمالها)
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع)
 الطلس  3ت  ل2 �ضي  ل2قم)5) لطابق)
22)2)) لفقيه بن صالح) (-  الر�ضي)
نتيجة لألزمة  القتصاد3ة و)  ملغ2ب 

كوريد)29.
و عين:

و) ) ل2 شدي   لسيد)ة() مال)
 (2(22 عنو نه) () لفقيه بن صالح)
 لفقيه بن صالح  ملغ2ب كمصفي))ة()

للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
شارع) وفي  ((2(( 3نا23) ((6 بتاريخ)
 الطلس  3ت  ل2 �ضي  ل2قم)5) لطابق)
22)2)) لفقيه بن صالح) (-  الر�ضي)

 ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)
21)ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/)1.
728I

BBH(CONSULTING

 LABYRINTHE DE
MARRAKECH

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

BBH(CONSULTING
22 إقامة أحالم شارع يعقوب 

 ملنصور م2 كش ، 12222، م2 كش 
 ملغ2ب

 LABYRINTHE(DE(MARRAKECH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 إقامة 
أحالم 2 تقاطع شارع يعقوب 

 ملنصور و زنقة  مل2كز  ألميف3كي - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.225625

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 د نبف) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
 HUBERT )ة() تفويت  لسيد)
ZIESENISS(25)حصة   تماعية من)
)ة() ) لسيد) حصة لفائدة) (52 أصل)
د نبف) (25 بتاريخ) (AUDE(LE(ROUX

.(2(2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) ((5 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم))25)22.
729I

FUDICAIRE(ISMAILI

 STE FORMONIX T.H
TRAVAUX SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FUDICAIRE(ISMAILI
حي  لتقدم بلوك ) رقم 27  لسمارة 

ES-SMARA(MAROC ،7(222 ،
 STE(FORMONIX(T.H(TRAVAUX

SARL AU ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لفتح 
شارع  ملسيفة رقم 27  لسمارة - 

222)7  لسمارة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(627

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 FORMONIX( T.H( TRAVAUX
.SARL AU

:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
 لعامة و الشغال  لبناء.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي  لفتح)
(- 27) لسمارة) رقم) شارع  ملسيفة 

222)7) لسمارة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: طه)  لسيد  ملحفوظ 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  ملحفوظ طه عنو نه) ()حي)
ليف ك  ملجموعة)61)رقم)22) لسمارة)

222)7) لسمارة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  ملحفوظ طه عنو نه) ()حي)
ليف ك  ملجموعة)61)رقم)22) لسمارة)

222)7) لسمارة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)))2)/29.
712I

ML(EXPERTS

 ABB POWER GRIDS SPAIN
SUCCURSALE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تغييف تسمية  لش2كة

ML(EXPERTS
 GHANDI(MALL(BD(GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 ABB(POWER(GRIDS(SPAIN

SUCCURSALE
ر2ع تابع للش2كة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي كاز نيفشور 
 بارك 2222 ، شارع  لقدس ، شور 2،
 لطابق  لسادس سيدي مع2وف، 
72)2). - *****  لد ر  لبيضاء  

 ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 172787

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تم تغييف) 8))أكتوب2)  ملؤرخ في)

 ABB(POWER« تسمية  لش2كة من)

(»GRIDS( SPAIN( SUCCURSALE

 HITACHI( ENERGY( SPAIN« إلى)

.»SUCCURSALE

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822222.

712I

mohammed(boumzebra

STE VALFORMAGGI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN(SALAH(MAROC

STE(VALFORMAGGI ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2 ب 

بدو ر  لجد3د  لك2يفات - 22)2) 

 لفقيه بن صالح  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2897

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

 GEROLAMO()ة( تفويت  لسيد)

حصة   تماعية) (VALENTI 2.222

لفائدة)) حصة  (2.222 أصل) من 

 (1 محمد بومزب2ة بتاريخ) )ة()  لسيد)

3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)

21)3نا23)))2))تحت رقم)))2)/11.

71(I
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EXPACT PARTNERS

PADEL EVENTS SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD(ANFA, 4ème (22

 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc

PADEL(EVENTS(SARL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 7 إقامة 
ر مي ٬  زنقة سبتة ،  لطابق ) ،رقم 

8  - 2222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522272

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((7

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 PADEL(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.EVENTS SARL

:) ألنشطة) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

ذ ت  لصلة  ل2ياضية.

إقامة) (7 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
،رقم) (( ،) لطابق) زنقة سبتة) ( (٬ ر مي)

8  - 2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 221 ( (: منج2ة) محمود   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد عم2  ليعقوبي):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

سانشيز) تجاد   دو  پيان   لسيد 

 222 حصة بقيمة) (222 ( (: إكناسيو)

درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () منج2ة  محمود   لسيد 
52)محج دي بلياد الرميطاج))2222) 

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) () عم2  ليعقوبي   لسيد 
ب) درج  ع2صة  لكبيف  تجزئة  (22
26) ملعاريف) 7) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
سانشيز) تجاد   دو  پيان   لسيد 
راالروليد)) عنو نه) () إكناسيو 

17272)راالروليد))إسبانيا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () منج2ة  محمود   لسيد 
52)محج دي بلياد الرميطاج))2222) 

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب
عنو نه) () عم2  ليعقوبي   لسيد 
ب) درج  ع2صة  لكبيف  تجزئة  (22
26) ملعاريف) 7) لشقة)  لطابق)

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب
سانشيز) تجاد   دو  پيان   لسيد 
راالروليد)) عنو نه) () إكناسيو 

17272)راالروليد))إسبانيا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم))271.
712I

FUDICAIRE(ISMAILI

 STE GROUPE AHEL
CHARAFI AAMAL SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FUDICAIRE(ISMAILI
حي  لتقدم بلوك ) رقم 27  لسمارة 

ES-SMARA(MAROC ،7(222 ،
 STE(GROUPE(AHEL(CHARAFI

AAMAL(SARL ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 BD وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 AHMED(AL(HAMMADI(N° 02

BIS(ES(SEMARA - 72000  لسمارة 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(625

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 GROUPE( AHEL( CHARAFI

.AAMAL(SARL

:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعامة و الشغال  لبناء.

 BD (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 AHMED( AL( HAMMADI( N°( 02

BIS(ES(SEMARA(-(72000) لسمارة)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد مصطفى  لش2في)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: موالي  لش2في)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () موالي  لش2في   لسيد 

حي  لنجاح زنقة)22)رقم)22) لسمارة)

222)7) لسمارة  ملغ2ب.

 لسيد مصطفى  لش2في عنو نه) ()

شارع  حمد حمادي رقم))2)) لسمارة)

222)7) لسمارة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد مصطفى  لش2في عنو نه) ()

شارع  حمد حمادي رقم))2)) لسمارة)

222)7) لسمارة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)))2)/28.

711I

AMJ(MANAGEMENT

DISTRO PARTNERS S.A.R.L
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

AMJ(MANAGEMENT
زنقة   الردن   قامة 3امنة   )  لطابق 

 الول رقم 22   طنجة ، 92222، 

طنجة  ملغ2ب

 DISTRO(PARTNERS(S.A.R.L

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل 

تجاري رقم B-12  لكائن بطنجة 

حي رلورنسيا ) تجزئة )2 طنجة 

92222 طنجة   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(12(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DISTRO(PARTNERS(S.A.R.L

:) ستيف د) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و لخدمات) وتسويق  لسلع  وتصد23 

وأعمال  لتجميع  ملختلفة.

محل) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

B-12) لكائن بطنجة حي) تجاري رقم)

رلورنسيا)))تجزئة))2)طنجة)92222 

طنجة)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: (  لسيد حمزة  لح2حوري)

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة.

 لسيد  مال  رقيف)):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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حمزة  لح2حوري))  لسيد 

 A.F.D( SAVORNIN عنو نه) ()

 LOHMANSTRAAT( 5( 1501

 NG( ZAANDAM( PAYS-BAS

  99135( ZAANDAM( PAYS-BAS

.AMSTERDAM(PAYS-BAS

عنو نه) () (  لسيد  مال  رقيف)
 قامة لوتينور عمارة)22)ط6)رقم)77 

طنجة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))92222 

طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حمزة  لح2حوري))  لسيد 

 A.F.D( SAVORNIN عنو نه) ()

 LOHMANSTRAAT( 5( 1501

 NG( ZAANDAM( PAYS-BAS

  99135( ZAANDAM( PAYS-BAS

 AMSTERDAM(PAYS-BAS

عنو نه) () (  لسيد  مال  رقيف)
 قامة لوتينور عمارة)22)ط6)رقم)77 

طنجة))92222)طنجة  ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم))5271).

715I

 مل2كز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية)

 لحم2 ء

JSJ FISH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 مل2كز  لجهوي لالستثمار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحم2 ء

صندوق  لبف3د 66)) ، 72222، 

 لعيون  ملغ2ب

JSJ(FISH ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي موالي 
رشيد بلوك ك رقم 212  لعيون - 

72222  لعيون  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12((9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 JSJ (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FISH

تجارة) (• (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ألسماك

•) لصيد
•) لصيد  لبح2ي

•)صيد  ألسماك في  ملياه  لعذبة

•)ت2بية  ألحياء) ملائية في  لبح2

في  ملياه) ت2بية  ألحياء) ملائية  (•

 لعذبة

لألسماك) تجارة  لجملة  (•

و لقش2يات و ل2خويات

لالستيف د) •) لتجارة  لعامة 

و لتصد23

•)أعمال وخدمات متنوعة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي موالي)
(- 212) لعيون) رقم) بلوك ك  رشيد 

72222) لعيون  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: سالمة  لع2و�ضي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 672 ( (: د3از  يل  وليو)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد سالمة  لع2و�ضي عنو نه) ()

حي موالي رشيد منطقة  لفيالت زنقة)

 72222 62) لعيون) رقم) مارس  (2(

 لعيون  ملغ2ب.

 لسيد د3از  يل  وليو عنو نه) ()
  C(زنقة باكستان حي  لوحدة)81)بلوك

72222) لعيون  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد سالمة  لع2و�ضي عنو نه) ()

حي موالي رشيد منطقة  لفيالت زنقة)

 72222 62) لعيون) رقم) مارس  (2(

 لعيون  ملغ2ب

 لسيد د3از  يل  وليو عنو نه) ()

  C(زنقة باكستان حي  لوحدة)81)بلوك

72222) لعيون  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

28)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/)21.

716I

CABINET(S2S(CONSULTING

CLA IMMO

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

CABINET(S2S(CONSULTING

 CASABLANCA, BD(AL(QODS,

 RES(AMINA 5, OULAD(TALB,

 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT

 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

CLA(IMMO  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 75 شارع 

22 3نا23  لطابق  الول  لشقة 269 

75 شارع 22 3نا23  لطابق  الول 

 لشقة 269 22)22  لبيضاء 

 ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.121772

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)

مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()حادك)

3وسف))كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822858.

717I

CAFIGEC

HAVANA›S FOOD

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 29

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

HAVANA›S(FOOD ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لسعادة  قامة راطمة  لزه2 ء ) 

تقاطع زنقة 8 و  لزنقة 1 رقم 2,4 

و 6  لطابق  لسفلي حي  لحسني - 

2222)   لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18(81

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

حميد  بت) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (522  ب2 هيم)

أصل)2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()

د نبف) (28 بتاريخ) كنزة  3ت  ب2 هيم 

.(2(2

حميد  بت) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (522  ب2 هيم)

أصل)2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()

د نبف) (28 مارية  3ت  ب2 هيم بتاريخ)

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)825285.

718I
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CAFIGEC

HAVANA›S FOOD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضارة تسمية تجارية أو شعار)

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 29

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

HAVANA›S(FOOD »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي 

 لسعادة  قامة راطمة  لزه2 ء )’ 

تقاطع زنقة 8 و زنقة 1 رقم 2,4 و 

6  لطابق  لسفلي حي  لحسني - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إضارة تسمية تجارية أو شعار«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.18(817

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تق2ر) ((2(2 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 

إضارة شعار تجاري للش2كة وهو:

LA(GOMERA

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)825285.

719I

CAFIGEC

CAD CAM SOLUTIONS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 29

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

CAD(CAM(SOLUTIONS ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 95 زنقة 

مسك  لليل  لطابق  ل2 بع  ملنظ2 

 لجميل - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.522272
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
نعمة  مل2 ري) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (522
522)حصة لفائدة)) لسيد))ة()م2و ن)

 لعماري بتاريخ)29)3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822972.
752I

CABINET(FINANCE(ET(CONSEIL

LIVAD TRANS
إعالن متعدد  لق2 ر ت

CABINET(FINANCE(ET(CONSEIL
2)   قامة ريني شارع  بن م2حل 

 لطابق ) رقم 5 طنجة ، 72222، 
طنجة  ملغ2ب

LIVAD(TRANS »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 25 شارع 
سبو م2كز  العمال الشوب  لطابق 
5 مكت1 رقم )  لقنيط2ة  - 21222 

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.62272

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 1))غشت)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
3نص) 2.6.7.25:) لذي  رقم) ق2 ر 
على ما3لي:)•) ملو رقة على))بيع أسهم)
•) ستقالة) (، ت2 نس) ليفاد  ش2كة 
من) أك2يكيز  سعيد  محمد   لسيد 
ليفاد) للش2كة  وحيد  كمد23  مهامه 
هللا) عبد  تعيين  لسيد  (• ت2 نس)
ت2 نس) ليفاد  للش2كة  (

ً
أك2يكيز مد23 

•)تعد3ل  لشكل  لقانوني للش2كة إلى)
SARL.AU.)•)تعد3ل  ملو د)2)،)6)،)7)،)
25)من  لنظام  ألسا�ضي)،)•) ملو رقة)
(• تحد3ث  لنظام  ألسا�ضي.) على 

 لسلطات  لتي 3ج1 أن تعطى.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2.6.7.25:) لذي 3نص على)

صادقت  لجمعية  لعمومية) ما3لي:)

من) ملكية  ألسهم  نقل  عقد  على 

أك2يكيز) سعيد  محمد  قبل  لسيد 

على) (، أك2يكيز) أسامة  و لسيد  (،

من  ألسهم  ململوكة) (100٪ تحويل)

()- (، (2222( ألف) عدد  إلى  للش2كة 

سهم لصالح ش2كة.) لسيد عبد هللا)

أك2يكيز.)ولهذه  لغا3ة)،)أصبح  لسيد)

ا أللف))2222) 
ً
عبد هللا أك2يكيز مالك

هذ   لق2 ر  لق2 ر) تبني  تم  سهم.)

و رق  ال تماع  لعام)  لثاني بإ ماع.)

محمد) قبول  ستقالة  لسيد  على 

عبد) وتعيين  لسيد  أك2يكيز  سعيد 

تم) هللا أك2يكيز كمد23 وحيد  د3د.)

تبني هذ   لق2 ر بالق2 ر  لثالث:)تعيين)

مغ2بي) (، أك2يكيز) هللا  عبد   لسيد 

 CIN N ° LC282211 على) حائز  (،

تم) كمد23 وحيد لفتفة غيف محدودة.)

تبني هذ   لق2 ر بشكل  ماعي)،) لق2 ر)

لألسهم) بعد  لبيع  إل مالي   ل2 بع:)

(، أك2يكيز) هللا  عبد  لصالح  لسيد 

للش2كة هو) أصبح  لشكل  لقانوني 

د ت  ملسوؤلية  ملحدودة) ش2كة 

لش2يك  لوحيد.)تم  عتماد هذ   لق2 ر)

بشكل  ماعي  لق2 ر  لخامس:)نتيجة)

ق2ر  ال تماع  لعام) (، للق2 ر  لسابق)

 25 7)و) 6)و) 2)و) تعد3ل أحكام  ملو د)

من  لنظام  ألسا�ضي.)تم  عتماد هذ )

 لق2 ر بشكل  ماعي  لق2 ر  لسادس:)

و رقت  لجمعية  لعامة على تحد3ث)

تم) بهذه  ملحاض2.)  لقو نين  مللحقة 

بشكل  ماعي) هذ   لق2 ر   عتماد 

3منح  ال تماع  لعام)  لق2 ر  لسابع:)

نسخة) لحامل   ميع  لصالحيات 

طبق  ألصل أو نسخة أصلية من هذه)

 لهد 3ا لتنفيذ  إل 2 ء ت  ملنصوص

)عليها في  لقانون.)تم تبني هذ   لق2 ر)

تم  ستنفاد  دول) بشكل  ماعي.)

ولم 3طل1 أحد  لتحدث) (،  ألعمال)

يعلن  ل2ئيس تأ يل  ال تماع.)من) (،

كل ما سبق)،)تم إنشاء)هذ   ملحض2)

 لذي تم توقيعه بعد ق2 ءته من قبل)

أعضاء) ملكت1

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (( بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)1751.

752I

SOCIETE(FIDUCIAIRE(DE(SAIS

شركة برافو صولو انترناسينال
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOCIETE(FIDUCIAIRE(DE(SAIS

 ANGLE(RUE(BRAHIM

 ROUDANI(ET(TORRES(RES

 PRINTEMPS(N°14 ، 30000، FES

راس

ش2كة ب2 رو صولو  نتفناسينال 

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي راس زنقة 

 مازون زنقة  لحمومي سابقا قطعة 

  شارع موالي رشيد ط2يق صف2و  - 

22222 راس  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.57(89

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 د نبف) (25 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  ل2ز ق) )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (262 خ2باش)

)ة()) ) لسيد) 262)حصة لفائدة) أصل)

 رارستو سانز ك2بنل بتاريخ)25)د نبف)

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)572.

75(I
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CAFIGEC

PSYCAB
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 29

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

PSYCAB ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6) شارع 

م2س  لسلطان  لطابق 2  لشقة 2  - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522782

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PSYCAB

علم) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لنفس  لتنموي.

6))شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

م2س  لسلطان  لطابق)2) لشقة)2  - 

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: حسناء)  لسيدة  ك2 م 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () حسناء)  لسيدة  ك2 م 
27) قامة) 2)ش) زنقة بوكانفيل ط) ((

تيفبان بوركون)2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () حسناء)  لسيدة  ك2 م 
27) قامة) 2)ش) زنقة بوكانفيل ط) ((

تيفبان بوركون)2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)222)82.

752I

Fiducia(Agency(Khouribga

 HOBOUB WA AALAF
BENRAHAL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

Fiducia(Agency(Khouribga

 AV(MOULAY(YOUSSEF, 1(

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA

 ملغ2ب

 HOBOUB(WA(AALAF

BENRAHAL ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 222 

تجزئة  لد خلة خ2يبكة - 5222) 

خ2يبكة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7182

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 HOBOUB( WA( AALAF  :

.BENRAHAL

و) بيع  (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ش2 ء) الغذ3ة  ملعدة لتغذ3ة  لبهائم/

 لحبوب/ الستيف د و  لتصد23.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)222 

 (5222 (- خ2يبكة) تجزئة  لد خلة 

خ2يبكة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (22 ( (: محمد)  لسيد  ل2حيلي 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

 (22 ( (: رتيحة) مزيان   لسيدة 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

 (22 ( (: عائشة)  لسيدة  ل2حيلي 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

 221 ( (: يس2ى)  لسيدة  ل2حيلي 

حصة بقيمة)22.122)درهم للحصة.

 لسيد  ل2حيلي محمد  مين):))222 

حصة بقيمة)22.222)درهم للحصة.

 لسيد  ل2حيلي  حمد ريان):))222 

حصة بقيمة)22.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () رتيحة  مزيان   لسيدة 
حي  لد خلة) زنقة  لد لية  (222

5222))خ2يبكة  ملغ2ب.

 لسيد  ل2حيلي محمد عنو نه) ()
حي  لد خلة) زنقة  لد لية  (222

5222))خ2يبكة  ملغ2ب.

 لسيدة  ل2حيلي عائشة عنو نه) ()
حي  لد خلة) زنقة  لد لية  (222

5222))خ2يبكة  ملغ2ب.

 لسيدة  ل2حيلي يس2ى عنو نه) ()
حي  لد خلة) زنقة  لد لية  (222

5222))خ2يبكة  ملغ2ب.

محمد  مين)  لسيد  ل2حيلي 
حي) زنقة  لد لية  (222 عنو نه) ()

 لد خلة)5222))خ2يبكة  ملغ2ب.

ريان)  لسيد  ل2حيلي  حمد 
حي) زنقة  لد لية  (222 عنو نه) ()

 لد خلة)5222))خ2يبكة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  ل2حيلي محمد عنو نه) ()
حي  لد خلة) زنقة  لد لية  (222

5222))خ2يبكة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخ2يبكة))بتاريخ)21)ربف 23)

))2))تحت رقم)56.
751I

FIDUCIAIRE(DU(DETROIT(SARL

EL GHAZI PROJETS SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

FIDUCIAIRE(DU(DETROIT(SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
EL(GHAZI(PROJETS(SARL ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 72, زنقة 
شهيد عالم  لتغزوتي, تجزئة  أمنية  

- 92222 طنجة   ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.19229

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(2 ماي) ((5 في)  ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ) ( (EL( GHAZI( PROJETS( SARL
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
شهيد) زنقة  (,72 مق2ها  إل تماعي)
(- ( أمنية) ( تجزئة) عالم  لتغزوتي,)

92222)طنجة)) ملغ2ب نتيجة ل):)
عدم)) ستم2 رية نشاط  لش2كة.

و حدد مق2  لتصفية ب)72,)زنقة)
شهيد عالم  لتغزوتي,)تجزئة))أمنية))-)

92222)طنجة  ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ) لعم2 ني) رحمة)  لسيد)ة()
عالم) شهيد  زنقة  (,72 عنو نه) ()
 92222 ( أمنية) ( تجزئة)  لتغزوتي,)
طنجة)) ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
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على) ال  لحدود  ملف2وضة 

 لصالحيات  ملخولة لهم)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52727).

755I

FIDUCIARE(ECF

 HZA CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIARE(ECF

 BOULEVARD(HAJ(OMAR 216

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،

CASABLANCA(MAROC

 HZA(CONSTRUCTION(ET

TRAVAUX(DIVERS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 16 شارع 

 لزرقطوني  لطابق ) رقم 6 - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522867

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 HZA (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS

أشغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء.

16)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
 لزرقطوني  لطابق)))رقم)6 - 2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بودرب هشام):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

 لسيد لوها و ز 3د):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () هشام  بودرب   لسيد 

 2517 رقم) د  بلوك  (( كمال) تجزئة 

1222))سطات  ملغ2ب.

عنو نه) () ز 3د  لوها و   لسيد 

 (6222 قص2 أكد ل بوزمو  ملشيل)

ميدلت  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () هشام  بودرب   لسيد 

رقم2517   د  بلوك  (( كمال) تجزئة 

1222))سطات  ملغ2ب

عنو نه) () ز 3د  لوها و   لسيد 

قص2) بوزمو  ملشيل  أكد ل  قص2 

أكد ل بوزمو  ملشيل ميدلت  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)225)82.

756I

ENNIA(BEAUTY(NATURELLE

 ENNIA BEAUTY

NATURELLE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

ENNIA(BEAUTY(NATURELLE

9) شارع عم2  بن  لعاص طابق رقم 

6) طنجة ، 92222، طنجة  ملغ2ب

 ENNIA(BEAUTY(NATURELLE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 9) شارع 

عم2  بن  لعاص طابق رقم 6) 

طنجة - 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1217

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ENNIA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.BEAUTY(NATURELLE

تجارة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مستحض2 ت  لتجميل  لوطنية)

و لدولية.

9))شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

عم2  بن  لعاص طابق رقم)6))طنجة)

- 92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة راطمة  لنية):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () راطمة  لنية   لسيدة 

72) لطابق) )2) لعمارة) مجمع  لهناء)
طنجة) (92222 طنجة) ((( رقم) (21

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () راطمة  لنية   لسيدة 

72) لطابق) )2) لعمارة) مجمع  لهناء)
طنجة) (92222 طنجة) ((( رقم) (21

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52562).

757I

NORD(SUD(MANAGEMENT

MEKATIM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

NORD(SUD(MANAGEMENT
 C/O(CAE(ILOT 43 B(BUREAU
 ZONE(FRANCHE(VILLE 25/21

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

MEKATIM ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

D6-  وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 A,2eme(étage(ILOT 24, ZONE
 FRANCHE   - 90000 TANGER

.MAROC
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.58712

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
 22.222« أي من) درهم«) ((92.222«
عن) درهم«) (222.222« إلى) درهم«)
ط2يق):))ررع  لقيمة  إلسمية لألسهم)

 ملو ودة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ماي) (25 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)52)تحت رقم)269)1).

758I

NORD(SUD(MANAGEMENT

MEKATIM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

NORD(SUD(MANAGEMENT
 C/O(CAE(ILOT 43 B(BUREAU
 ZONE(FRANCHE(VILLE 25/21

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

MEKATIM ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

D6- وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 A,2eme(étage(ILOT 24, ZONE
 FRANCHE - 90000 TANGER

.MAROC
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58712

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 ربف 23) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

 RSM( HOLDING تفويت)

OFFSHORE(750)حصة   تماعية)

) لسيد) 752)حصة لفائدة) من أصل)

 21 بتاريخ) (Mathias( LOGEAIS )ة()

ربف 23)2)2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ماي) ((8 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)822)1).

759I

gest(consultants

LSCC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

gest(consultants

25 زنقة  لقا�ضي إلياس  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء، 2222)،  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

LSCC ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 8 زنقة 

عم2  لسالوي طابق 1 م2س 

 لسلطان - 2)22)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1265

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(2 نونبف) ((5  ملؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 

مبلغ) ( (LSCC ذ ت  لش2يك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (22.222 رأسمالها)
عم2) زنقة  (8 مق2ها  إل تماعي)

(- م2س  لسلطان) (1  لسالوي طابق)

2)22)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

ل):) زمة  قتصاد3ة.

زنقة) (8 و حدد مق2  لتصفية ب)

عم2  لسالوي طابق)1)م2س  لسلطان)

- 2)22)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

 لسيد)ة()سعد)))لزرق و عنو نه) ()

 (2222 زنقة  وريكا حي  لسالم) (22

)ة() كمصفي)  لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

زنقة) (8 (:  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)

عم2  لسالوي طابق)1)م2س  لسلطان

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822222.

762I

TZ(CONSULTING

أندلس دريم بات
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

TZ(CONSULTING

 N°41 RUE 1 LOT(RATC(HAY(AL

 QODS(CASABLANCA ، 20610،

CASABLANCA(MAROC

أندلس دريم بات

 ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 

آ3ت  وري2 شارع موالي 3وسف 

 لطابق )  لد ر لبيضاء - 52)2) 

 لد ر لبيضاء   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522857

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)أندلس)

دريم بات.
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)

)تطوي2  لعقار ت.
و ميع) أعمال  لبناء) ملختلفة 

 لح2ف.
ش2 ء)بيع عقار ت.
تسويق أي عقار.

أعمال  لبناء)و لتقسيم.
توزيع بيع وش2 ء) لتصنيع لجميع)
أنو ع أ هزة بالط  لجبس  لكه2بائي)
وبيع وتأ يف  ميع مو د  لبناء) ش2 ء)
لالستخد م  لسكني و لصناعي وش2 ء)

وبيع  ميع قطع  ألر �ضي.
و لتقسيم وكمطور) أعمال  لبناء)
لجميع  ألر �ضي في  ملناطق  لحض2ية)

أو  لزر عية.
 ميع عمليات  لتنقي1 أو  لبناء.

 ستيف د وتصد23  ميع  ملنتجات)
وشبه  لتامة  لصنع)  لتامة  لصنع 
و لصناعات) ومستلزمات مو د  لبناء)

 ملنزلية وغيفها.
ذ ت) و لعمليات  إد رة  ملمتلكات 

 لصلة..
 22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
زنقة آ3ت  وري2 شارع موالي 3وسف)
 (2(52 (- )) لد ر لبيضاء)  لطابق)

 لد ر لبيضاء)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: (  لسيد محمد  لك2ش)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () محمد  لك2ش   لسيد 
 72 عمارة) سيتي  كولف  بوسكورة 
26) ملد3نة  لخض2 ء) رقم  لشقة) أ 
 (728( بوسكورة  لنو ص2  لبيضاء)

 لد ر لبيضاء)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد  لك2ش   لسيد 

 72 عمارة) سيتي  كولف  بوسكورة 

26) ملد3نة  لخض2 ء) رقم  لشقة) أ 

 (728( بوسكورة  لنو ص2  لبيضاء)

 لد ر لبيضاء)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)291)82.

762I

NE(ADNANI(TRAVAUX

NOMADCAMPAGAFAY

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

NE(ADNANI(TRAVAUX

شقة رقم 2  لطابق  الر�ضي  قامة 

منارة شارع محمد 6 كليز م2 كش ، 

12222، م2 كش  ملغ2ب

NOMADCAMPAGAFAY ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة رقم 

2  لطابق  الر�ضي،  قامة  ملنارة ) 

 يليز - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.222829

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 نونبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

بنز3تون) ( ك2يم) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  ((52

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222

صفاء) لحكيم بتاريخ)22)نونبف)2)2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

نونبف) ((( بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)982)2.

76(I
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Soft(finances(sarl

 CENTRE INTERNATIONAL
 D›EXCELLENCE POUR LES

 SCIENCES, LES LANGUES ET
LES ARTS PRIVES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

Soft(finances(sarl
شارع بئف أنزر ن عمارة زين1 رقم 1 ، 

26222، سيدي قاسم  لغ2ب
 CENTRE INTERNATIONAL
 D›EXCELLENCE(POUR(LES

 SCIENCES, LES(LANGUES(ET
LES ARTS PRIVES ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لحي 

 لجد3د ز وية شارع )) و شارع 21 
 قامة أمين   - 26222 سيدي قاسم 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(9272
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (25
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 CENTRE INTERNATIONAL
 D’EXCELLENCE( POUR( LES
 SCIENCES,(LES(LANGUES(ET(LES

.ARTS PRIVES
مؤسسة) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
 لدعم و  لتقويم و  لتكوين  ملستم2.

:) لحي) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 21 و شارع) ((( ز وية شارع)  لجد3د 
26222)سيدي قاسم)  قامة أمين  )-)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: سناء) لدريبكي)  لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: بلمس2حة) هشام   لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة سناء) لدريبكي عنو نه) ()
 26222   9 رقم) حي  ملستعجالت 

سيدي قاسم  ملغ2ب.
 لسيد هشام بلمس2حة عنو نه) ()
حي  ل2ياض رقم))25 26222)سيدي)

قاسم  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة سناء) لدريبكي عنو نه) ()
 26222   9 رقم) حي  ملستعجالت 

سيدي قاسم  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

ربف 23)))2))تحت رقم)22.

762I

FIGENOUV

MASSA CONSTRUCTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIGENOUV
شارع  لنص2 عمارة 26 شقة 2 د3ور 

 لسالم ، 52252، مكناس  ملغ2ب
 MASSA(CONSTRUCTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 221 
م2 ان 2  لشط2 2 - 52252 مكناس 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55(92

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MASSA(CONSTRUCTION
 2- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
- الشغال) ((  النعاش  لعقاري)
-2) شغال مختلفة) ( ( ( ( ( ( ( ( (  لتكميلية)

و شغال  لبناء.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)221 
م2 ان)2) لشط2)2 - 52252)مكناس)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  ملالك) سجلما�ضي   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ملالك) سجلما�ضي   لسيد 
عنو نه) ()رقم)221)م2 ان)2) لشط2)

2 52252)مكناس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ملالك) سجلما�ضي   لسيد 
 2 م2 ان) (221 رقم) عنو نه) ()

 لشط22)،)52252)مكناس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)121.
761I

le(partenaire((fiscal

 ANGLO MOROCCAN
INVESTMENT

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

le(partenaire  fiscal
19 شارع عم2 بن  لخطاب طابق 2 

رقم 6 عمارة  لبفكة، 92222، طنجة 
 ملغ2ب

 ANGLO(MOROCCAN
INVESTMENT  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : ط2يق 

 لجبل   ل2ميالت )نادي ميف ج هيل( 
ص ب رقم 298) - 92222 طنجة 

 ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.78(22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
بندر) ( )ة() لسويلم) تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (522 ( أ) خالد 
)ة() ) لسيد) 522)حصة لفائدة) أصل)
)2)3نا23) )بتاريخ) عبد  لسالم))شقور)

.(2((
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52786).

765I

STE(SUD(EST(GESTION(SARL

AGOUDDIME PALME
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE(SUD(EST(GESTION(SARL
رقم 26  لعمارة 99 شارع موالي 

علي  لش2يف ، 222)5،  ل2شيد3ة 
 ملغ2ب

AGOUDDIME(PALME ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 ز وية 
 ملكيس  وروس - 222)5  ل2شيد3ة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25627

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AGOUDDIME(PALME

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) الستغالل)

 لفالحي.

قص2) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 5(222 (- ز وية  ملكيس  وروس)

 ل2شيد3ة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: معادني) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () معادني  محمد   لسيد 

رقم)222)تجزئة و د  لذهاب)222)5 

 ل2شيد3ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () معادني  محمد   لسيد 

رقم)222)تجزئة و د  لذهاب)222)5 

 ل2شيد3ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/275.

766I

درعة  رشاد ت ش.م.م

SIHARADO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

درعة  رشاد ت ش.م.م

شارع محمد  لخامس ص.ب رقم 22 

ورز ز ت ، 15222، ورز ز ت  ملغ2ب

SIHARADO  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة د ر 

 لسالم  شط2 9-26 عمارة س س 2 
رقم 21 - 12222  م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 2((569

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SIHARADO

مقهى) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ومطعم.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)تجزئة د ر)

 2 26-9)عمارة س س)  لسالم))شط2)
رقم)21 - 12222))م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد باري):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

د ر)  لسيد محمد باري عنو نه) ()

 12222  2 شقة) ((2 عمارة) (  لسالم)

م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

د ر)  لسيد محمد باري عنو نه) ()

 12222  2 شقة) ((2 عمارة) (  لسالم)

م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)668)22.

767I

bemultico((بيمولتيكو

LUX ARG
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 226 شقة رقم 22  لزيتون 

 ملع2كة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

LUX ARG ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 82 

 لتضامن )2 م2 ان )2 مكناس - 

52222 مكناس  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25869

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (28  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

مبلغ) ( (LUX ARG  لش2يك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

 2( 82) لتضامن) مق2ها  إل تماعي)

م2 ان))2)مكناس)-)52222)مكناس)

 ملغ2ب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

 لش2كة و لخسائ2  ملتسلسلة.

 82 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 

(- مكناس) (2( م2 ان) (2(  لتضامن)

52222)مكناس  ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لغم2ي  ( أحمد)  لسيد)ة()

م2 ان) (2( 82) لتضامن) عنو نه) ()

مكناس  ملغ2ب) (52222 مكناس) (2(

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخاب2ة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)82) لتضامن))2 

م2 ان))2)مكناس

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

شتنبف) ((2 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)221.

768I

SOMANEX

FORSANDS INVEST  SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SOMANEX
2، شارع 9 ب2يز ش تقاطع شارع 
رحال  ملسكيني ، 2212)،  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب
 FORSANDS(INVEST  SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
 لح2ية  لطابق 2  لشقة 6  - 2222) 

 لد ر  لبيضاء   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522822
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FORSANDS(INVEST((SARL
:)معلومات) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
و ستشار ت في  ستف تيجية  لتسويق.
زنقة) (22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لح2ية  لطابق)2) لشقة)6  - 2222) 

 لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 (6.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  الن  ب2هام  لبفت  وهان)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (222   :

للحصة.
 لسيد  3ال يعكوف كوهن):))222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  الن  ب2هام  لبفت  وهان)
عنو نه) ()باريس ر2نسا)2222)) لد ر)

 لبيضاء)))) ملغ2ب.
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كوهن) يعكوف   لسيد  3ال 

 (2222 عنو نه) ()لفلو  ب2يت ر2نسا)

 لد ر  لبيضاء)))) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لك2يم  لتومي)  لسيد 

عنو نه) () لد ر  لبيضاء)2222)) لد ر)

 لبيضاء)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)279)82.

769I

STREET(BUSINESS(CENTER

ROBERT AND CO

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

STREET(BUSINESS(CENTER

عمارة رقم 22، رقم 7، زنقة  لح2ية، 

 ليز، م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

ROBERT(AND(CO ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : حي 

ز هية، إقامة أد13، عمارة ب رقم 

2  لطابق  ألر�ضي كيليز   - 12222 

م2 كش   ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.7216

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(2 ماي) (25 في)  ملؤرخ 

ذ ت) ش2كة  (ROBERT( AND( CO

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)22.222)درهم)

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي ز هية،)

إقامة أد13،)عمارة ب رقم)2) لطابق)

م2 كش)) (12222 (- ( ( كيليز)  ألر�ضي 

 ملغ2ب نتيجة لتوقف نشاط  ملقاولة.

و عين:

 Robert( ( ( MERLOZ  لسيد)ة()

إقامة) ((2 ز هية) حي  عنو نه) () و 

م2 كش  ملغ2ب) (12222 هيلفيتيا)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

2)2))وفي حي ز هية،) 25)ماي) بتاريخ)

إقامة أد13،)عمارة ب رقم)2) لطابق)

م2 كش)) (12222 (- ( ( كيليز)  ألر�ضي 

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3ونيو) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)5229)2.

772I

SAGEST

ISTITMAR AL OFOK

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

  ISTITMAR(AL(OFOK

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 221 

سكتور 25 شارع ع2صة  لزيتون 

تجزئة  لضحي  - 22222 راس 

 ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52557

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(2 نونبف) (29  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لحيوني  و د كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((1 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)227.

772I

sofoget

CCARS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CCARS  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2باط 
62) حي منزه   ----  ل2باط  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.215982
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تم تعيين) 9))د نبف)  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لسقالي محمد))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((1 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2527)2.

77(I

BCNG

 STE: CORPORATE
MANAGERS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: CORPORATE(MANAGERS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 65)، 

شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم)9  - 
2252)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.152229

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
  STE:( CORPORATE( MANAGERS
درهم) (50.000,00 رأسمالها) مبلغ 
(،(65 مق2ها  إل تماعي) وعنو ن 
شارع  لزرقطوني  لطابق)9)رقم)9  - 
2252)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

ل):)عدم تشغيل  لش2كة.
(،(65 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
شارع  لزرقطوني  لطابق)9)رقم))9  - 

2252)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

و) هللا  بنعبد  ( ( نجي1)  لسيد)ة()
شارع) سالج  تجزئة  (51 عنو نه) ()
2252)) لد ر  لبيضاء)  لحز م  لكبيف)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822222.

772I

مكت1  ملحاسبة

فارم البوشتي
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  ملحاسبة
ط2يق  لع2 ئش عمارة أ عون  رقم 

7  لطابق  لثاني  لقص2  لكبيف ، 
252)9،  لقص2  لكبيف  ملغ2ب

رارم  لبوشتي ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لع2وبة مجموعة ب شارع 27 رقم 
29 مك2ر  لقص2  لكبيف  - 252)9 

 لقص2  لكبيف   ملغ2ب 
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(79
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في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

رارم) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 لبوشتي.

ت2بية) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

- ألعمال) معد ت  لتسمين) (-  ملو �ضي)

 ملختلفة.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

رقم) (27  لع2وبة مجموعة ب شارع)

 9(252 (- ( مك2ر  لقص2  لكبيف) (29

 لقص2  لكبيف)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: بالل)  لسيد  لبوشتي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: ( بالل)  لسيد  لبوشتي 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بالل   لسيد  لبوشتي 

 29 رقم) (22 حي  لع2وبة م/ب زنقة)

252)9) لقص2  لكبيف))  لقص2  لكبيف)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بالل   لسيد  لبوشتي 

 29 رقم) (22 حي  لع2وبة م/ب زنقة)

252)9) لقص2  لكبيف)  لقص2  لكبيف)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) (  البتد ئية بالقص2  لكبيف)

ربف 23)))2))تحت رقم))22.

771I

bemultico((بيمولتيكو

JACHA TRAVAUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 226 شقة رقم 22  لزيتون 

 ملع2كة -مكناس ، 52262، مكناس 
مكناس

JACHA(TRAVAUX ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة في 

 لطابق  الول تجزئة  ليقوت 22 رقم 
59)  لحا 1 - 52222   لحا 1 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55219

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 JACHA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.TRAVAUX
:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملختلفة  و  لبناء.
شقة في) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
22)رقم)  لطابق  الول تجزئة  ليقوت)
) لحا 1) (52222 (- 59)) لحا 1)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: سعيد)  لسيد  غ2 بي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سعيد   لسيد  غ2 بي 
212) لحا 1) رقم) (22 حي  لعم2 ن)

52222) لحا 1  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () سعيد   لسيد  غ2 بي 
212) لحا 1) رقم) (22 حي  لعم2 ن)

52222) لحا 1  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)527.

775I

مكت1  ملحاسبة

BADI TRG
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  ملحاسبة
ط2يق  لع2 ئش عمارة أ عون  رقم 

7  لطابق  لثاني  لقص2  لكبيف ، 
252)9،  لقص2  لكبيف  ملغ2ب

BADI(TRG ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لسالم 
مجموعة و زنقة 26 رقم 22  لطابق 

 لثاني  لقص2  لكبيف  - 252)9  
 لقص2  لكبيف   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(82

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BADI (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.TRG
:) ألعمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملختلفة)-) الستيف د و  لتصد23.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

رقم) (26 زنقة) و  مجموعة   لسالم 

(- ( 22) لطابق  لثاني  لقص2  لكبيف)

252)9)) لقص2  لكبيف)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ( بادي) عثمان   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد عثمان بادي)):)2222)بقيمة)

222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد عثمان بادي))عنو نه) ()حي)

22) لقص2) 26)رقم)  لسالم م/و زنقة)

 لكبيف))252)9) لقص2  لكبيف)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد عثمان بادي))عنو نه) ()حي)

22) لقص2) 26)رقم)  لسالم م/و زنقة)

 لكبيف))252)9) لقص2  لكبيف)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) (  البتد ئية بالقص2  لكبيف)

ربف 23)))2))تحت رقم)222.

776I

CAUDIGEF(FIDUCIAIRE

ECOX SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

CAUDIGEF(FIDUCIAIRE

 AVENUE(DES(FARS(APPT 9(2

 N°1 CYM(RABAT ، 10000،

RABAT(MAROC

ECOX SARL AU ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ), زنقة 

عنابية، قطاع 2 ، حي  ل2ياض - 

22222  ل2باط  ملغ2ب



عدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2))الجريدة الرسمية   3366

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

257669

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((8

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ECOX (:  إلقتضاء)بمختص2 تسميتها)

.SARL AU

أنشطة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و ملعالجة  ألولية) للزر عة   لدعم 

للحصاد،) لتصد23 و الستيف د.

زنقة) (,( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- حي  ل2ياض) (، (2 قطاع) عنابية،)

22222) ل2باط  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: بامون) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بامون  محمد   لسيد 

258،)شارع  ملقاومة شقة)22)،إقامة)

بدر)22222) ل2باط)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بامون  محمد   لسيد 

258،)شارع  ملقاومة شقة)22)،إقامة)

بدر)22222) ل2باط)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2898)2.

777I

ELEXPERTISE

نورو هومو سبينس

 NOUVEAU HOMO 
SAPIENS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

ELEXPERTISE
 Rue(da(bapaume, Quartier ,(2
 de(la(gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA(MAROC
 NOUVEAU نورو هومو سبينس
HOMO(SAPIENS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 222, شارع 
 لسفيف بن عايشة، طابق 2, رقم 6, 
 لصخور  لسود ء،  - 92)2)  لد ر 

 لبيضاء   ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.291282

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)3نا23)))2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
عايشة،) بن  شارع  لسفيف  (,222«
6,) لصخور  لسود ء،)) رقم) (,2 طابق)
- 92)2)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب«)إلى)
رقم) لور2،) عمارة  »زنقة  ومليمة،)
  (2252  -  22 شقة) (,1 طابق) (,652

 لد ر  لبيضاء))) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))))822.

778I

EL(ADARISSA(COSEILS(SARL

ARTISA COFEE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

EL(ADARISSA(COSEILS(SARL
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA(N4

 2EME(ETAGE  BENI(MELLAL
 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL(MAROC
 ARTISA COFEE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ك2 ج 
وسدة  لكائن بعمارة شجار  لط2يق 
 لوطنية رقم 8  والد يعيش بني مالل 

)252) بني مالل  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(285

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ARTISA COFEE
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)مقهى.

ك2 ج) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بعمارة شجار  لط2يق) وسدة  لكائن 
 لوطنية رقم)8) والد يعيش بني مالل)

)252))بني مالل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: شجار) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () شجار  محمد   لسيد 
دو ر  3ت  لع2 بي  لسعيد نية  والد)

يعيش))252))بني مالل  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () شجار  محمد   لسيد 
دو ر  3ت  لع2 بي  لسعيد نية  والد)

يعيش))252))بني مالل  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)))2.
779I

FIDUCIAIRE(AUDIT(COM.CONSULTING

اموبيليي أبراج إلو
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(AUDIT(COM.

CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 257

 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،

CASABLANCA(MAROC

 موبيليي أب2 ج إلو ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 257 شارع 

محمد  لخامس ط 5 ش 9 رقم أ/) - 

2552)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522(27

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 موبيليي أب2 ج إلو.

:) لتطوي2) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لعقاري.

 257 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع محمد  لخامس ط)5)ش)9)رقم)

أ/) - 2552)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (22 ( (: محمد)  لسيد  لوخاش 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

 (22 ( (: عبدهللا)  لسيد  لوخاش 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

 (22 ( (:  لسيد  لوخاش  لحسين)

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.
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 (22 ( (: ب2 هيم)  لسيد  لوخاش 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

 (22 ( (: 3وسف)  لسيد  لوخاش 

حصة بقيمة)2.222))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لوخاش محمد عنو نه) ()

5)بلوك سعادة شارع أوالد حدو عين)

 لشق)52)2)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

 لسيد  لوخاش عبدهللا عنو نه) ()
99)زنقة أزيالل)52)2)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب.

 لسيد  لوخاش  لحسين)
 (2(52 أزيالل) زنقة  (99 عنو نه) ()

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

 لسيد  لوخاش ب2 هيم عنو نه) ()
99)زنقة أزيالل)52)2)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب.

 لسيد  لوخاش 3وسف عنو نه) ()
99)زنقة أزيالل)52)2)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  لوخاش  لحسين)
 (2(52 أزيالل) زنقة  (99 عنو نه) ()

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822651.

782I

BCNG

STE TEKER
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: TEKER ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 62 شارع 

اللة 3اقوت ومصطفى معاني طابق) 
رقم 69 - 2252)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5228(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE: (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TEKER

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع وش2 ء)

 ملو د  لطبية.

62)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

اللة 3اقوت ومصطفى معاني طابق) 
2252)) لد ر  لبيضاء)  -  69 رقم)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  مال  لتاقي):))100.000,00 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  مال  لتاقي):)2.222)بقيمة)

222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  مال  لتاقي 
 21 رقم) ((7 عمارة) تاروكت  إقامة 

 لدشيفة)2252)))إنزكان  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()  لسيد  مال  لتاقي 
 21 رقم) ((7 عمارة) تاروكت  إقامة 

 لدشيفة)2252)))إنزكان  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

782I

G.MAO.CCF

STE RITAJ TP
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

G.MAO.CCF

 AVENUE(HASSAN(II(VILLE (1

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE RITAJ TP ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لقطعة 
رقم 299  تجزئة سعد بنشق2ون  

بنسودة راس ، 22222 راس 

 ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.59597

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((2(2 3ونيو) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

»522.222)درهم«)أي من)»222.222 

عن) درهم«) (622.222« إلى) درهم«)

إدماج  حتياطي أو أرباح أو) ( (: ط2يق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3ونيو) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)2)/)92).

78(I

WAY(CONSEIL

NAIT TAZARINE BOIS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
إغالق ر2ع تابع لش2كة تجارية 3و د)

مق2ها  ال تماعي باملغ2ب

WAY(CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

 NAIT(TAZARINE(BOIS

»ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي 

 لصناعي سيدي غانم رقم 252 

م2 كش - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

»إغالق ر2ع تابع لش2كة تجارية 

3و د مق2ها  ال تماعي باملغ2ب«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.72122

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تق2ر) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 NAIT لش2كة) تابع  ر2ع  إغالق 

 NAIT تسميته) (TAZARINE( BOIS

TAZARINE(BOIS)و لكائن عنو نه في)

 252 حي  لصناعي سيدي غانم رقم)

م2 كش)-)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)722)22.

782I

سيكو يس شمم

YAYA CERAMICA sarl

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

سيكو يس شمم

98 شارع عبد  لك2يم  لخطابي ، 

222)2،  لحسيمة  ملغ2ب

YAYA(CERAMICA(sarl ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 شارع 

موالي عبد هللا - 222)2  لحسيمة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 YAYA (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.CERAMICA(sarl

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-)بيع مو د)

بالسيف ميك لتجهيز  ألبنية)

-)بيع مو د  لبناء)بالجملة.

-) ستيف د وتصد23.

22)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

222)2) لحسيمة) (- موالي عبد هللا)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: 3اسمين) بو يف   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 152 ( (:  لسيد بو  لد3و ن لحسين)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد بو يف  لبشيف):))152)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة بو يف 3اسمين عنو نه) ()

222)2) لحسيمة) شارع دمشق) (2(

 ملغ2ب.

لحسين) بو  لد3و ن   لسيد 

حي  والد بوطي1 سكتورأ)) عنو نه) ()

رقم)222  222)6) لناضور  ملغ2ب.

عنو نه) () بو يف  لبشيف   لسيد 

222)2) لحسيمة) شارع دمشق) (2(

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة بو يف 3اسمين))عنو نه) ()

222)2) لحسيمة) شارع دمشق) ( (2(

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالحسيمة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

781I

RZ(CONSEIL

جوهرة عين السبع
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

RZ(CONSEIL

 82RUE(SOUMAYA(RES

 SHEHRAZADE(I 3ème(ETG

 N°13 PALMIERS 82RUE

 SOUMAYA(RES(SHEHRAZADE

 I 3ème(ETG(N°13 PALMIERS،

CASABLANCA ،20340  ملغ2ب

 وه2ة عين  لسبع ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )8 زنقة 

سومية  قامة شه2ز د 2  لطابق 2 

 لشقة 22  لنخيل - 2212)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522822

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):) وه2ة)

عين  لسبع.

:) لبناء) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و لتشييد و لبيع.
زنقة) (8( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 2 2) لطابق) سومية  قامة شه2ز د)

2212)) لد ر) (- 22) لنخيل)  لشقة)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بوشعي1 م2حيل):))2.222 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد بوشعي1 م2حيل عنو نه) ()
295)شارع مقد د  لح2يزي درب خالد)

2222)) لد ر لبيصاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد بوشعي1 م2حيل عنو نه) ()
295)شارع مقد د  لح2يزي درب خالد)

2222)) لد ر لبيصاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)228)82.

785I

مكت1  لحسابات ح ل

EGRAGI PROMOTION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مكت1  لحسابات ح ل
2) شارع  لد خلة  لطابق  الول ق2ية 
 لجماعة ، 2122)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
EGRAGI(PROMOTION ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 62 محج 

اللة 3اقوت  ل2قم 29  لطابق  الول - 
2222)  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522279

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (((
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.EGRAGI(PROMOTION
:) ستغالل) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لحمام  لعمومي.

62)محج) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
اللة 3اقوت  ل2قم)29) لطابق  الول)-)

2222)) لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد حم2 وي محمد عنو نه) ()

ب2شيد)6222))ب2شيد  ملغ2ب.
عنو نه) () خالد  نسي1   لسيد 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد حم2 وي محمد عنو نه) ()

ب2شيد)6222))ب2شيد  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82229.
786I

مكت1  لحسابات ح ل

REGRAGI PROMOTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  لحسابات ح ل
2) شارع  لد خلة  لطابق  الول ق2ية 
 لجماعة ، 2122)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
REGRAGI(PROMOTION  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 62 محج 
اللة 3اقوت  ل2قم 29  لطابق  الول - 

2222)  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522899

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.REGRAGI(PROMOTION

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.

62)محج) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

اللة 3اقوت  ل2قم)29) لطابق  الول)-)

2222)) لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () زهور  بلمد3نة   لسيدة 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () زهور  بلمد3نة   لسيدة 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822226.

787I

sofoget

CCARS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء)ر2ع تابع للش2كة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

CCARS ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2باط 

62) حي منزه   ---------  ل2باط 

 ملغ2ب.

إنشاء ر2ع تابع للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.215982

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في))))شتنبف)2)2))تق2ر إنشاء)
ر2ع))تابع للش2كة))تحت  لتسمية)-)و)
 252 ) لقنيط2ة) بالعنو ن)  لكائن 
  21222    ( شارع د3وري محل رقم)
 لقنيط2ة  ملغ2ب و  ملسيف من ط2ف)

 لسيد)ة() لعبدالوي 3وسف.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((1 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2527)2.

788I

sofoget

 AUTO-ECOLE AL JAWDA
WA SALAMA

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 AUTO-ECOLE(AL(JAWDA(WA
SALAMA ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  تمارة حي 
 ملغ2ب  لع2بي رقم 228 سكتور 2   

----  تمارة  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2((829

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
2)2))تق2ر حل) 6))د نبف)  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 AUTO-ECOLE  لش2يك  لوحيد)
مبلغ) ( (AL( JAWDA( WA( SALAMA
وعنو ن) درهم  (22.222 رأسمالها)
تمارة حي  ملغ2ب) ( مق2ها  إل تماعي)
  ----    2 سكتور) (228 رقم)  لع2بي 
تمارة  ملغ2ب نتيجة ل):)زيادة خسائ2)

 لش2كة.
و حدد مق2  لتصفية ب))تمارة حي)
 -  2 228)سكتور)  ملغ2ب  لع2بي رقم)

-------))تمارة)) ملغ2ب.)

و عين:
و) ) لسحيمي  ( محمد) (  لسيد)ة()
عنو نه) ())تمارة))-----))تمارة)) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((1 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2528)2.
789I

AOMRAN(PROD

AOMRAN PROD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

AOMRAN(PROD
 bd(moulay(ismail(residence
 moulay(ismail 5me(etg(n19 ،

90001، tanger(maroc
AOMRAN(PROD ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
موالي  سماعيل  قامة موالي 

 سماعيل  لطابق 5 رقم 29  طنجة - 
92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1227

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (25
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AOMRAN(PROD
ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

إبد ع لإلنتاج  لسمعي  لبص2ي.
شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي) موالي  سماعيل  قامة 
طنجة) ( (29 رقم) (5  سماعيل  لطابق)

- 92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  عم2 ن  نو ر 
 1( مجمع  لحسني بيتي سكن عمارة)

رقم)7  92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  عم2 ن  نو ر 
 1( مجمع  لحسني بيتي سكن عمارة)

رقم)7  92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((8 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)898.
792I

RAIHANA(ET(AYOUB(GESTION  

MENUISERIE ERRADI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

RAIHANA(ET(AYOUB(GESTION
 قامة  ل2بيع 2  لطابق ) رقم 8 شارع 

 لغولف سيدي 3وسف بن علي ، 
12222، م2 كش  ملغ2ب

MENUISERIE(ERRADI ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي :  ملحل 7 
رقم 8) سيدي بودشيش  - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.22989

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
MENUISERIE(ERRADI)ش2كة ذ ت)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)22.222)درهم)
 7 مق2ها  إل تماعي  ملحل) وعنو ن 
 12222 (- ( 8))سيدي بودشيش) رقم)
السباب) نتيجة  م2 كش  ملغ2ب 

 قتصاد3ة.
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و عين:
و) ) ل2 �ضي  هللا) رتح   لسيد)ة()
درب  ملو سين)) (8( رقم) عنو نه) ()
)ة() 12222)م2 كش  ملغ2ب كمصفي)

للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 7 2)2))وفي  ملحل) 22)د نبف) بتاريخ)
 12222 (- ( 8))سيدي بودشيش) رقم)

م2 كش  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2552.

792I

STE AUCOGEST SARL

DARNALUM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
DARNALUM  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي توطين 
ش2كة أوكو يست رقم 26  زنقة  
2929 حي  لقدس دشيفة  - 86262 

 نزكان  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(5275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DARNALUM

نجارة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
أملنيوم و  ملعدن و  لبالستيك.

توطين) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
زنقة)) ( (26 رقم) أوكو يست  ش2كة 
 86262 (- ( حي  لقدس دشيفة) (2929

 نزكان  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بوشعي1  لحسن):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
بوشعي1  لحسن)  لسيد 
عنو نه) () لشقة)21))عمارة)1) قامة)
ط2يق  لخيف)2)بنس2كاو)82222) كاد23)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بوشعي1  لحسن)  لسيد 
عنو نه) () لشقة)21))عمارة)1) قامة)
ط2يق  لخيف)2)بنس2كاو)82222) كاد23)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بانزكان)

))2))تحت رقم)17).

79(I

ELEXPERTISE

NICOM نيكوم
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ELEXPERTISE
 Rue(da(bapaume, Quartier ,(2
 de(la(gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA(MAROC
نيكوم NICOM ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 
 ومليمة، عمارة لور2، رقم 652, 

طابق 1, شقة 22 - 2252) 
  لد ر  لبيضاء   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522967

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

نيكوم) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.NICOM

وكالة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

إعالنات.
زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(,652 رقم) لور2،) عمارة   ومليمة،)

) لد ر) ((2252  -  22 شقة) (,1 طابق)

 لبيضاء)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد نبيل  ملحمودي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد نبيل  ملحمودي))عنو نه) ()
(,29 1,)شقة) 27,)زنقة تفنيت،)طابق)

سالم،) لسيال،) لد ر  لبيضاء)) حي 

2152)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد نبيل  ملحمودي))عنو نه) ()
(,29 1,)شقة) 27,)زنقة تفنيت،)طابق)

سالم،) لسيال،) لد ر  لبيضاء)) حي 

2152)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822289.

792I

Sté(MULTIDISCIPLINES(D’ORIENT(SARL/AU

 MULTI DISCIPLINES
D’ORIENT SARL/AU

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

 Sté(MULTIDISCIPLINES
D›ORIENT(SARL/AU

 Angle(Bd(Mohammed(Ben 59
 Boujemaa(et(Mohamed(Ben

 Lakhda; -2ème(étage, Appt. N°
60000 ،5، و دة  ملغ2ب

 MULTI(DISCIPLINES(D’ORIENT
SARL/AU ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ز وية 

شارع محمد بن بو معة و محمد 
بن لخض2 لطابق ) شقة 5 - 62222 

و دة  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22782

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((1  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
 MULTI( DISCIPLINES( D’ORIENT
 22.222 مبلغ رأسمالها) ( (SARL/AU
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي ز وية)
شارع محمد بن بو معة و محمد بن)
 62222  -  5 شقة) (( لخض2 لطابق)
و دة  ملغ2ب نتيجة ل):)ض2رية سيئة)

ومنارسة سيئة.
ز وية) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
محمد) و  بو معة  بن  محمد  شارع 
بن لخض2 لطابق)))شقة)5 - 62222 

و دة  ملغ2ب.)
و عين:

و) حموتي  ( عبد  لبف)  لسيد)ة()
عنو نه) ()22)زنقة أ9)تجزئة  مساعد)
 62222 بوعبيد) عبد  ل2حيم  شارع 

و دة  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
ز وية) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
شارع محمد بن بو معة و محمد بن)

لخض2 لطابق)))شقة)5 .
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((7 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)227.
791I

AEF CONSULTING

 NEGOCE  نغوس اسراء
ESRAA

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

AEF CONSULTING
 LOT 61 BD(MED(BOUZIANE

 HAY(MY(RACHID(CASABLANCA
 ، 20450، CASABLANCA

MAROC
 NEGOCE ESRAA  نغوس  س2 ء

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  شارع 

 لعقيد  لعالم إقامة  لنخلة ٤ رقم 
١٢   لد ر لبيضاء  ملغ2ب 2752) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.218857

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
ذ ت مسؤولية محدودة) حل ش2كة 
ذ ت  لش2يك  لوحيد نغوس  س2 ء))
رأسمالها) مبلغ  ( (NEGOCE ESRAA
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 إل تماعي))شارع  لعقيد  لعالم إقامة)
) لد ر لبيضاء) (١٢ رقم) (٤  لنخلة)
2752)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)  ملغ2ب)
نتيجة ل):)عدم و ود نشاط منهي أو)

تجاري بسب1  اءحة كورونا.
زنقة) (٣ و حدد مق2  لتصفية ب)
بورغون)  3ت  وري2  لطابق  لتاني 
 MAROC( 20450  لد ر لبيضاء)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ) لكتاني) رشيد)  لسيد)ة()
شارع  لعقيد  لعالم) ( عنو نه) ()
 (2152  ١٢ رقم) (٤ إقامة  لنخلة)
)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم))82622.
795I

STE(BABOUZID

TRAVMIRCONS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE(BABOUZID
 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE
 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC
TRAVMIRCONS ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي موالي 
رشيد بلوك F رقم )8  لعيون - 

72222  لعيون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12219

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((8
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TRAVMIRCONS
:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعمومية.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي موالي)
(- )8) لعيون) رقم) (F بلوك) رشيد 

72222) لعيون  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: مليفي مصطفى)  لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: مصطفى) مليفي   لسيد 
بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () مصطفى  مليفي   لسيد 
 لعيون)72222) لعيون  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () مصطفى  مليفي   لسيد 
 لعيون)72222) لعيون  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((8 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)-.

796I

FIDUCIAIRE(AMER(FISC

NEW  FAST CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(AMER(FISC
 BD(ANNASR(IMMB(CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،
NADOR(MAROC

NEW  FAST(CAR ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
طنجة رقم 25)  لناظور 222)6 

 لناظور  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2212
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
  NEW (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.FAST CAR

ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 6(222 25)) لناظور) رقم) طنجة 

 لناظور  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.522 ( (: بنيامين  وحمو)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 (.522 ( (: بونكاب) 3اسين   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بنيامين  وحمو   لسيد 

 6(222  11 رقم)  لحي  لعسك2ي 

 لناظور  ملغ2ب.

عنو نه) () بونكاب  3اسين   لسيد 
222)6) لناظور) بويز رز ر ) حي 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد  ب2عيش   لسيد 

 22 رقم) راطمة  لفه2ية  مجموعة 

222)6) لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (7 بتاريخ) ( بالناضور)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)1)17.

797I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

« OTTAWA CITY » S.A.R.L 
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 

 ملغ2ب

 OTTAWA(CITY » S.A.R.L » ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 52 شارع 

 2 د س، و حة - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.227625
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
) لحسن زعيم) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (725
9)2.1)حصة لفائدة)) لسيد))ة()هدى))

زعيم بتاريخ)1))3نا23)))2).
)ة() لحسن زعيم) تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (721
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.1(9
3نا23) ((1 زعيم بتاريخ) ( ( محمد رضا)

.(2((
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1128.

798I

ste(fiducieolympia

ايرين ترانس                                        
IRENE TRANCE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

ste(fiducieolympia
 1ER(ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE(DE(MARRAKECH(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
 23ين ت2 نس                                        

IRENE TRANCE ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  كاد23  رقم   
298  حي ملام  لدر ركة - 82222 

 كاد23  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52297
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):) 23ين ت2

 IRENE((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((نس 
.TRANCE

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
في  ميع) ، لنقل  للغيف)  لبضائع 

 إلتجاهات د خل  ملغ2ب.
 لنقل  لدولي)٠

ك2 ء) ميع  ألليات  لتي تستعمل)
في عمليات  لنقل.

قطاع)  ستيف د  ميع 
 لغار ملستعملة في عمليات  لنقل.

:) كاد23)) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم)))298))حي ملام  لدر ركة)-)82222 

 كاد23  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لطاقي محمد)):))212)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 222 ( (: ( هشام) ( (  لسيد  لطاقيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 222 ( (: ب2 هيم) ( (  لسيد  لطاقي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ( محمد)  لسيد  لطاقي 
حي الري1 بلوك)22))زنقة))2)رقم)25 

تكيوين)))8265) كاد23  ملغ2ب.
 لسيد  لطاقيد)))هشام))عنو نه) ()
حي الري1 بلوك)22))زنقة))2)رقم)25 

تكيوين))8265) كاد23  ملغ2ب.
ب2 هيم عنو نه) () ( (  لسيد  لطاقي)
حي الري1 بلوك)22))زنقة)22)رقم)26 

تكيوين))8265) كاد23  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ( محمد)  لسيد  لطاقي 
حي الري1 بلوك)22))زنقة))2)رقم)25 

تكيوين))8265) كاد23  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228162.

799I

NABIL(SOUBAIRI

STE AOURAS PUB SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

NABIL(SOUBAIRI

 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC

 STE(AOURAS(PUB(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دكان رقم 

5) درب قدور  لع2بي  لزيتون - 

52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52679

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 3ونيو) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AOURAS(PUB(SARL(AU

لو زم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملكت1

بيع وش2 ء) الت  لطباعة

صيانة  الت  لطباعة)

 ستيف د وتصد23

دكان) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- 5))درب قدور  لع2بي  لزيتون) رقم)

52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد  ب2 هيم  ور س)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  ب2 هيم  ور س عنو نه) ()
قدور  لع2بي  لزيتون) درب  ((5 رقم)

52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  ب2 هيم  ور س عنو نه) ()
قدور  لع2بي  لزيتون) درب  ((5 رقم)

52222)مكناس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3ونيو) ((9 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)2279.

822I

كابني همي

لونغ هلب
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

كابني همي

)2 شارع عمار بن 3اس2 و ط2يق 

ب2كان شقة 7 و دة ، 62222، 

و دة  ملغ2ب

لونغ هل1 ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2 زنقة 

عم2 بن 3اس2 إقامة رالقي  لطابق 

 ألول شقة 1 - 62222 و دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(8922

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((225 غشت) ((6

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

لونغ) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

هل1.
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تعليم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 للغات.

زنقة) (2( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رالقي  لطابق) إقامة  3اس2  بن  عم2 
 ألول شقة)1 - 62222)و دة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: محمد) بارودي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () محمد  بارودي   لسيد 
و دة) (62222 حي  ألندلس  لكوث2) 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () محمد  بارودي   لسيد 
و دة) (62222 حي  ألندلس  لكوث2) 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
شتنبف) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

225))تحت رقم)162).

822I

th

AHLAN INFORMATIQUE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

th
62 تجزئة  لف2ح , لطابق  لثاني رقم 
21 حي  لجيف ري ، 92222، طنجة 

 ملغ2ب
 AHLAN(INFORMATIQUE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 
 لسفلي  قامة  لنور رقم 2   1 
مسنانة - 92222 طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((725

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AHLAN(INFORMATIQUE

:) عمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 العالميات

باالستيف د) 3قوم  تا 2 

مكتبية) أ هزة  تا 2  (، و لتصد23)

)مستلزمات مكتبية وأ هزة كمبيوت2)

ومستلزماتها(.

ش2 ء)وبيع  للو زم  ملكتبية..

:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لسفلي  قامة  لنور رقم)2) )1)مسنانة)

- 92222)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 (22.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد رضا  لتقي)):))222.))حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( رضا  لتقي)  لسيد 

  72 زنقة م2 كش رقم) (2 حي  لسالم)

92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( رضا  لتقي)  لسيد 

  72 زنقة م2 كش رقم) (2 حي  لسالم)

92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم))2291.

82(I

SAFIGESTRA(مكت1 سفي  يستف  للمحاسبة

CHELTRAD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكت1 سفي  يستف  للمحاسبة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM(FARAH(AV
 KENNIDY(VN(SAFI ، 46000،

SAFI(safi
CHELTRAD ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز 

بوكدرة  لعام2  سفي - 16222  سفي 
 ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 ربف 23) (25 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
محمد  لكوتلي) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (522
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222
ربف 23) (25 بتاريخ) شلحاني  3وسف 

.(2(2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
مارس) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

2)2))تحت رقم)5)222.
822I

MOGADOR(MANGEMENT(SYSTEM(SARL

 GROUPE SCOLAIRE LA
  VOIX DU ROSSIGNOL

PRIVE  « SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MOGADOR(MANGEMENT
SYSTEM(SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA(MAROC
 GROUPE SCOLAIRE LA VOIX

  DU(ROSSIGNOL  PRIVE  « SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ريال رقم 
22 ، حي  لتالل زنقة موالي رشيد ، 
 لصوي2ة - 11222  لصوي2ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

62(5
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((229 أب2يل) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE LA VOIX
.DU(ROSSIGNOL((PRIVE((«(SARL
مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
لألعمال) تسييف  الستغالليات  في 
 لتجارية و لخدمات))مدرسة  لتعليم)

 لخاص(.
:)ريال رقم) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(، حي  لتالل زنقة موالي رشيد) (، (22

 لصوي2ة)-)11222) لصوي2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 122.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد أسامة إزدي)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد محمد  مين إزدي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
إزدي) راطمة  لزه2 ء)  لسيدة 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.
 522 ( (: إزدي)  لسيدة  حسان 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 (.222 ( (:  لسيدة رشيدة  كحيل)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ( إزدي) أسامة   لسيد 
78)شارع بوشعي1  لدكالي حي  لتالل)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب.
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 لسيد محمد  مين إزدي عنو نه) ()

78)شارع بوشعي1  لدكالي حي  لتالل)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب.

إزدي) راطمة  لزه2 ء)  لسيدة 

عنو نه) ()78)شارع بوشعي1  لدكالي)

حي  لتالل  لصوي2ة)11222) لصوي2ة)

 ملغ2ب.

عنو نه) () إزدي   لسيدة  حسان 
رقم)22بلوك ل نغ)))شارع حي  ل2ياض)

 ل2باط)22222) ل2باط  ملغ2ب.

 لسيدة رشيدة  كحيل عنو نه) ()

78)شارع بوشعي1  لدكالي حي  لتالل)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( إزدي) أسامة   لسيد 

78)شارع بوشعي1  لدكالي حي  لتالل)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب

 لسيد محمد  مين إزدي عنو نه) ()

78)شارع بوشعي1  لدكالي حي  لتالل)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب

 لسيدة رشيدة  كحيل عنو نه) ()

78)شارع بوشعي1  لدكالي حي  لتالل)

 لصوي2ة)11222) لصوي2ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصوي2ة))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)15.

821I

BUREAU(ESSOUFYANI

 HAYAT FOR AGRICULTURE
AND PRODUCTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

BUREAU(ESSOUFYANI

 HAY(ESSALAM(AVENUE

 PRINCE(MOULAY(ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 HAYAT(FOR(AGRICULTURE

 AND(PRODUCTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لقدس 
تجزئة 727 شارع  لحز م رقم 27  - 

72222  لعيون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29822

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 HAYAT(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 
 FOR( AGRICULTURE( AND

.PRODUCTION
ش2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
و ملنتجات  لزر عية) وبيع  ألدو ت 
-) ميع  ألنشطة) ت2بية) عمليات  (-
 ملتعلقة بالزر عة و إلنتاج  لحيو ني)
،) ميع  لعمليات) عام) وبشكل  (-
و ملالية) و لصناعية   لتجارية 
و ملتح2كة و لعقارية)،) ملتعلقة بشكل)
مباش2 أو غيف مباش2 باألشياء) ملذكورة)
لتشجيع) على  ألرجح  أو  (، أعاله)

 إلدر ك و لتنمية..
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لقدس تجزئة)727)شارع  لحز م رقم)

27  - 72222) لعيون  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لعزيز درباق):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد عبد  لعزيز درباق عنو نه) ()
 2  2( رقم) (568 شارع) (56  ملنطقة)

 لدوحة قط2.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد عبد  لعزيز درباق عنو نه) ()
 2  2( رقم) (568 شارع) (56  ملنطقة)

 لدوحة قط2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (26 بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/)1.

825I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

كمال  لد يساوي هولد 3نغ 

 KAMAL DAISSAOUI 
HOLDING

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
توسيع نشاط  لش2كة)

 KAMAL(DAISSAOUI(HOLDING
 SARL

كمال  لد يساوي هولد 3نغ ش.م.م 
ش2كة محدودة  ملسؤولية رأسمالها 

2.222.222 درهم
 ملق2  ال تماعي :  إقامة  حامد 

 اسم  1 زنقة قلعة مݣونة   لشقة  
2)  −   لد ر  لبيضاء

تمد3د  ملوضوع  ال تماعي
I/)طبقا ملحض2  لجمع  لعام  لغيف)
كمال  لد) ( ) لش2كة)  لعادي لش2كاء)
 KAMAL ش.م.م) 3نغ  هولد  يساوي 
 DAISSAOUI( HOLDING( SARL
ش2كة محدودة  ملسؤولية)،)رأسمالها)
3نا23) ((7 بتاريخ) (، درهم) (2.222.222

))2))،)تم))ما 3لي)))):)
تمد3د  ملوضوع  ال تماعي) (•
خدمة) أي  أد ء) لألنشطة  لتالية:)
لصالح) أو  لصالحها  بضائع  نقل 
بو سطة أسطولها  لخاص أو)  لغيف،)

 ملستأ 2 من ع2بات  لنقل.
من  لقانون) ( (( ( تعد3ل  لبند) (•

 ألسا�ضي للش2كة.
بكتابة  لضبط) /تم  إل3د ع  (II
باملحكمة  لتجارية للد ر  لبيضاء)3وم))

29)ربف 23)))2))تحت رقم)282)82
بتعد3ل) إ3د ع  لتص2يح  تم  (/ (III
3وم))  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

29))ربف 23)))2)))تحت رقم)22)5.
بمثابة إعالن

826I

fidjuris(sarl

 GROUPE SCOLAIRE SANAA
PRIVE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

fidjuris(sarl

 BD(IBNOU(SINA (22

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

 GROUPE SCOLAIRE SANAA

PRIVE ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5 و 7 ، 

 لزنقة 19 ،ز وية  لزنقة 52 ،  أللفة 

- 22)2)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.171795

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

 GROUPE SCOLAIRE SANAA

 522.222 رأسمالها) مبلغ  ( (PRIVE

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي)5)و)7 

،) لزنقة)19)،ز وية  لزنقة)52)،) أللفة)

- 22)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

هدف) لتحقيق  عدم  لوصول  (: ل)

 لش2كة.

(، (7 و) (5 و حدد مق2  لتصفية ب)

 لزنقة)19)،ز وية  لزنقة)52)،) أللفة)-)

22)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:
و) رمضان  ( ( محمد)  لسيد)ة()
عنو نه) () لزنقة)12)رقم)22)بلوك ى)

2215)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)  أللفة)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)828998.

827I
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sofoget

ETUDE TRAV
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

ETUDE(TRAV ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي طنجة 

شقة 26) م2ك1  ل2بيع شارع محمد 

 لسادس  - ----- طنجة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1(629

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تق2ر حل) 8))د نبف)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد)ETUDE(TRAV))مبلغ)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

 (26 شقة) طنجة  مق2ها  إل تماعي 

م2ك1  ل2بيع شارع محمد  لسادس))

-)-----)طنجة  ملغ2ب نتيجة ل):)زيادة)

خسائ2  لش2كة.

طنجة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

شقة)26))م2ك1  ل2بيع شارع محمد)

 لسادس))-)-------)طنجة  ملغ2ب.)

و عين:

) لد ودي) ( عبد الله) (  لسيد)ة()

-------) ل2باط) عنو نه) () ل2باط) و 

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52798).

828I

REAL OFFICE SARL

BIRI LOGISTIQUE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BIRI(LOGISTIQUE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

مسنانة  لشط2 2 قطعة 7759 ب - 
92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1282

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BIRI (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.LOGISTIQUE
:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- 7759)ب) 2)قطعة) مسنانة  لشط2)

92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بالل بن عياد):))222)حصة)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () عياد  بن  بالل   لسيد 
  22 رقم) (25( زنقة) بطوطة  حي  بن 

92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عياد  بن  بالل   لسيد 

  22 رقم) (25( زنقة) بطوطة  حي  بن 

92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52822).

829I

FIDACTIVE

CARRIERE AIT HAJJI

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC

CARRIERE(AIT(HAJJI ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز رباط 

 ملزو ر تنزولين ز كورة - 17922 

ز كورة  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2(2

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 CARRIERE AIT  لش2يك  لوحيد)

 522.222 رأسمالها) مبلغ  ( (HAJJI

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز)

رباط  ملزو ر تنزولين ز كورة)-)17922 

تصفية) (: ل) نتيجة  ز كورة  ملغ2ب 

ود3ة.

م2كز) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

رباط  ملزو ر تنزولين ز كورة)-)17922 

ز كورة  ملغ2ب.)

و عين:

حجي ) 3ت  ب2 هيم)   لسيد)ة()

 25 حي  3ليغ ريال رقم) و عنو نه) () (

 كاد23)82222) كاد23  ملغ2ب كمصفي)

)ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)حي  3ليغ)

ريال رقم)25) كاد23

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) (  البتد ئية بز كورة)

))2))تحت رقم)22.

822I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

HOME STYLE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

HOME(STYLE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

ش2يك وحيد

رأسمالها: 22.222.222   درهم

مق2ها  ال تماعي: كلم 5، شارع 

محمد  لسادسـ   لسوي�ضيـ   ل2باط

RC(n° 55 569 – IF(N° 3316375

بمو 1 محض2  لش2يك  لوحيد)

(،(2(2 د نبف) ((2 بتاريخ)  ملنعقد 

تق2ر ما 3لي:

معا3نة إنتهاء)وال3ة  لسيدة) (-

صوفي ك2ولين ك2ني بتاريخ)22)د نبف)

في  لتسييف) بصفتها مشاركة  (،(2(2

للش2كة و عدم تجد3دها؛

25للنظام) تعد3ل  لفصل) (-

 ألسا�ضي للش2كة؛

إعتماد نص  د3د للنظام) (-

 ألسا�ضي للش2كة).

بالسجل) تم  إل3د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية)  لتجاري 

بتاريخ) (2(2875 بال2باط تحت عدد)

27)ربف 23)))2).
ملخص قصد  لنش2

822I
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VIVA(THERAPIE

VIVA THERAPIE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

VIVA(THERAPIE
قطعة رقم 61 باشكو ، 2)21)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
VIVA(THERAPIE »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: قطعة 
رقم 61 باشكو - 2)21)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(22872

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تغييف تسمية  لش2كة
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تفويت  لحصص)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ستقالة  ملسيف وتعيين مسيف  د3د
ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

تحويل  ملق2  ال تماعي
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 VIVA من) تسمية  لش2كة  تغييف 

KTS(NÉGOCE(لى (THERAPIE
بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)
تفويت  ميع حصص  لسيدة ملياء)

بنجلون  لى  لسيد وعيد سعيد)
على) 3نص  )2:) لذي  رقم) بند 
ما3لي:) ستقالة  لسيدة ملياء)بنجلون)
) لسيد وعيد سعيد مسيف ) و تعيين)

 د3د  للش2كة))
بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
تحويل  ملق2  ال تماعي من قطعة رقم)
شارع  لزرقطوني) (12 باشكو  لى) (61

 لطابق)7) لشقة)27) لد ر  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822225.
82(I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

 MAROC TRAITEMENT DE
TRANSACTIONS
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 MAROC(TRAITEMENT(DE
TRANSACTIONS

ش2كة  مجهو لة    إل  سم  ر أ سما لها  
222.)28.27  د ر هم

مق2 ها  ال  تما عي :  لد  ر  لبيضا ء 
ـ عـما رة رضـاء  ب2ال – لكولين تجزئة 

رقــم ))  - سيدي  معــ2 و ف
 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء رقم 

22(.872
 لزيادة في رأس  ملال إلى  

52.197.222  درهم 
2.)إ ن))) لجمع))) لعا م غيف  لعادي)))
 ملنعقد))بتاريخ))22)نوقمبف)2)2))قد)

ق2ر):
ررع رأس  ملال بمبلغ)11.919.922 
)بإ د ما ج مكارأة  إلصد  ر،)) و ذ لــك)
119.199)سهم  د3د تمنح)) وإصد ر)
)بنــفس  لنسبة))لجميع  ملـسا) مجــا نا)
هــميـن،)و بذلك ثم ررع رأس  ملال إلى))

22).)62.66)درهم.)
بمبلغ) ل  س  ملا  أ  ر  تـخـفيـض 
عن) للتغطية  درهم  (6(.652.222
 لخسائ2 وذلك بإلغاء)6.522)6)سهم)
من نفس  لقيمة لجميع  ملساهمين))
 2.222.(22 وبذلك 3صبح رأس  ملال)

درهم.
ررع رأس  ملال نقد  بمبلغ أقصاه))
222).52.222))درهم وذلـك بإصد ر)
تكتت1) ( 3د) سهـم  د  (522.22(
وتسدد نقد  بالكامل عند  إلكتتاب،)
أ صــد ر لسـيد  ملد23  لعام)) (.(
)تص2يح) ((2(2 ديسمبف) ((8 ( بتا ر 3خ)
  إلكتتاب و لـدرع ضمت إليه الئحة)
مبـلغ)) ( 3د ع) إ  ( وشـهادة)  ملكتتبين 

 إلكتتـاب.
) ملــجلـــس  إل د   ري)) إ ن) ( (.2
ديسمبف) ((8 ( بتاريخ) أ3ضا  (  ملنعقد)

2)2)))قــد عا3ن)):
سهم  د3د)) ( (522.22( أن) (
سهــم)) ( (521.858 بنسبة)  كتتبت 
بكاملها عن  ملبالغ) مكتتبة  ( 3د)  ــد 
لش2وط  إلصد ر) ورقا   ملستحقة 

وحدد مبلغ  لزيادة في رأس  ملال إلى)

52.185.822)درهم،

 إلنجاز  لنهائي للــز 3ا د ة))رــي))ر أ س))

 لــما ل إلى)52.197.222)درهم)

من) (6 مقتضيات  لفصل) تغييف 

 لقانون  ألسا�ضي  ملتعلق ب2أس  ملال.

ثم)) إل 3ـد ع  لقا نوني لـد ى) (.1

((، بالد ر لـبيضاء) (  لـمحكمة  لـتجارية)

تــحت عـدد) ( ((2(( ربف 23) (8 بتا ر 3خ)

.822928
مقتطف))من))أ  ل)) إل شها ر

822I

SMARTCOUNTY

سمارتكونتي
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف نشاط  لش2كة

SMARTCOUNTY

 BUREAU 5C(AVENUE(MOULAY

 ABDELAZIZ(RESIDENCE

 DAMAR(ENTRESOL ، 90000،

TANGER(MAROC

سمارتكونتي ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي شارع 

موالي عبد  لعزيز  قامة دمار مكت1 

5 س  لطابق  لسفلي طنجة - 

92222 طنجة  ملغ2ب.

تغييف نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2((817

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(( 3نا23) (29 في)  ملؤرخ 

ومو كبة) »تدبيف  من) نشاط  لش2كة 

(، »إئتماني) إلى) حسابات  لش2كة«)

وم2  عة حسابات)،)وخبفة محاسبية)

وعمل) (، محاسبي) و ستع2 ض  (،

تنظيمي«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52679).

821I

Fidel(Audit

ASSOUM FORAGE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

Fidel(Audit

2) شارع ال يفوند إقامة 222) ، 

Casablanca(Maroc ،(2522

ASSOUM(FORAGE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2 زنقة 

سارية بن زنيم  لطابق 2  لشقة 2 

باملييف - 2212)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522829

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ASSOUM(FORAGE

ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

لحف2  آلبــار.
زنقة) (2( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

2) لشقة) زنيم  لطابق) بن  سارية 

2212)) لد ر  لبيضاء) (- باملييف) (2

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: خـالد  ألحمـ2)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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عنو نه) () خـالد  ألحمـ2   لسيد 
أنا�ضي  لتوسيع مجموعة ج  ش)228 
سيدي) (2 56) لطابق) شقة) (5 عمارة)
مومن)2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () خـالد  ألحمـ2   لسيد 
أنا�ضي  لتوسيع مجموعة ج  ش)228 
سيدي) (2 56) لطابق) شقة) (5 عمارة)

مومن)2122)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)29)5.
825I

FUTURE CONSEIL

STE ENERCIA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة 3وسف بن تاشفين  لطابق 

 ألول ، 6222)، ب2شيد  ملغ2ب
STE ENERCIA ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
باحماد  لطابق 5 رقم 28 بلفد23 - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5275(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 شتنبف) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ENERCIA
بيع لو زم) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملكات1.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- بلفد23) (28 رقم) (5 باحماد  لطابق)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: تك2 ني)  لسيد  محمد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () تك2 تي   لسيد  محمد 

قص2  3ت 3حيى حصيا))15822)تنغيف)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () تك2 تي   لسيد  محمد 

قص2  3ت 3حيى حصيا))15822)تنغيف)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)791127.

826I

FICAGEST

WIMARA BTP
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، م2 كش 

maroc

WIMARA(BTP »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: رقم 69 

ريال محاسين شقة رقم ) مسيفة 2 

س - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.89((2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) ((7  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
قام  لسيد  ل2 يس) تفويت حصص:)
من) حصة  (522 بتفويت)  ب2 هيم 
لفائدة  لسيدة) ( حصة) (2222  صل)

خنضيض ربيعة
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
من) للش2كة  تغييف  لشكل  لقانوني 
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
ذ ت) ش2كة   لش2يك  لوحيد  لى 

مسؤولية محدودة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
تعيين مسيف  د3د:)تم قبول  ستقالة)
منصبه) من   لسيد  ب2 هيم  ل2 يس 
تعيين  لسيدة) و  للش2كة  كمسيف 
كمسيف  د3د) ربيعة  خنضيض 

للش2كة ملدة)2)سنو ت
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 لشكل  لقانوني للش2كة
7:) لذي 3نص على) و) (6 بند رقم)

ما3لي:) لحصص،ر س  ملال)
بند رقم)25)و)28:) لذي 3نص على)

ما3لي:)تعيين  ملسيف و  المضاء
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)616)22.
827I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

MEDYANE SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

’’MEDYANE ’’SARL-AU
ش2كة  ذ   ت   ملسؤ و لية  ملحد ودة  
ذ  ت   لش2يك   لوحيد  رأ سما لها  

22.222   د ر هم
مق2 ها  ال  تما عي :  لد   ر  لبيضا 

ء – 9 زنقة  سنعاني 
 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء رقم 

111227
هبة بحـــصص

 تغييف  لقا نو ن   أل سا �ضي 
إ ستـقـا لـة  مسـيـ2ة ـ   تــعــيين  مســيــ2ة 

 ـد 3ـدة

بق2 ر  لـشــ2يك  لـوحــيــد بــتا) (.2
ريـخ))22)3نا23)))2))قــد):

بجميع) هبة  بعقد  أخد  (＆
 لحصص  ملكونة ل2أس مال  لش2كة)
وز ني-تهامي) راطمة  من  لسيدة 
وبهذ ) سبتي  م2يم  لصالح  لسيدة 
و) ( أصبحت هذه  إلخيفة مسا همة)

حيد ة للش2كة،)
أخد بعقد تغييف  لفصول)) (＆
6)و)7)من  لقانون  ألسا�ضي و ملتعلقين)

بالتو لي بالتقدمات و ل2أس  ملال،
إسـتـقـالـة)) ( بـعـقـد) أخد  (＆
من) ( وز ني-تهامي) راطمة   لـسـيدة 

مهـام مـسـيـ2ة للـشـ2كة،)
عــيــن  لـسيدة م2يم سبتي)) (＆
كـمسيـ2ة  ـد3ـدة للش2كة وملدة غيف)

محدودة،
ثم  إل 3د ع  لقا نوني لد ى) (.(
ء،) ) لتجا رية با لد ر لبيضا)  ملحكمة)
بتا ر 3خ))8)ربف 23)))2)))تحت))عد د))

.822927
مقتطف))من))أ  ل)) إل شها ر

828I

مكت1  لصاب2ي

GRAND CAFE LAMYAE ICE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة
مكت1  لصاب2ي

شارع مولي إسماعيل زنقة أكد23 
أب2 ج طنجة بلوك2 لطابق  لثالث 
رقم9) طنجة ، 92222، طنجة 

 ملغ2ب
 GRAND(CAFE(LAMYAE(ICE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 9)  قامة 
زه2ة شارع مولي  سماعيل  رقم 5  - 

92222 طنجة  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.66252

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
GRAND(CAFE(LAMYAE(ICE))مبلغ)
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وعنو ن) درهم  (22.222 رأسمالها)
زه2ة) 9)) قامة  مق2ها  إل تماعي)
 -   5 رقم) ( مولي  سماعيل) شارع 
92222)طنجة  ملغ2ب نتيجة ل):) زمة)

 قتصاد3ة.
و حدد مق2  لتصفية ب)9)) قامة)
 -   5 )رقم) زه2ة شارع مولي  سماعيل)

92222)طنجة  ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ) لخملي�ضي)  لسيد)ة() حمد)
د) عمارة  مجمع  لصنوب2  عنو نه) ()
طنجة) (92222   2(8 رقم) (5 طابق)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)972.
829I

مكت1  لصاب2ي

KA-SIMATRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة
مكت1  لصاب2ي

شارع مولي إسماعيل زنقة أكد23 
أب2 ج طنجة بلوك2 لطابق  لثالث 
رقم9) طنجة ، 92222، طنجة 

 ملغ2ب
KA-SIMATRANS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
 سبانيا  قامة مستورة 89/86 

 لطابق ) رقم 7  - 92222 طنجة  
 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.228(2
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (KA-SIMATRANS
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

شارع  سبانيا  قامة)  إل تماعي 
 -   7 رقم) (( 86/89) لطابق) مستورة)
92222)طنجة)) ملغ2ب نتيجة ل):) زمة)

 قتصاد3ة.
شارع) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 86/89 مستورة)  سبانيا  قامة 
طنجة)) (92222  -   7 رقم) ((  لطابق)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ) لخملي�ضي)  لسيد)ة() حمد)
د) عمارة  مجمع  لصنوب2  عنو نه) ()
طنجة) (92222   2(8 رقم) (5 طابق)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم))97.
8(2I

 ئتمانية)) لخبفة

SOBAM PROMO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 ئتمانية   لخبفة
19  زنقة   ملد3نة ، 6222)، ب2شيد 

 ملغ2ب
SOBAM(PROMO ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 217 شارع 

 ملقاومة  قامة  را   لطابق  لثاني 
شقة )) - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522179
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
.SOBAM(PROMO

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
عقاري.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)217)شارع)
) لطابق  لثاني)  ملقاومة  قامة  را)
2222)) لد ر  لبيضاء)  -  (( شقة)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 99.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (: عبد  لغني) بودة   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
عبد)  لسيد  لقضيوي  الدري�ضي 
 لو في):))222)حصة بقيمة)222)درهم)

للحصة.
 222 ( (: (  لسيد شجد لي 3وسف)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد بودة عبد  لغني عنو نه) ()
تجزئة  ملح2ك)22)بلوك)26) ل2قم)52 

2)22))بني مالل  ملغ2ب.
عبد)  لسيد  لقضيوي  الدري�ضي 
 لو في عنو نه) ()دو ر  لهو ورة سيدي)
رحال  لشاطى)6222))ب2شيد  ملغ2ب.
 لسيد شجد لي 3وسف))عنو نه) ()
22 2)22))بني مالل) تجزئة  لنف س)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد بودة عبد  لغني عنو نه) ()
تجزئة  ملح2ك)22)بلوك)26) ل2قم)52 

2)22))بني مالل  ملغ2ب
عبد)  لسيد  لقضيوي  الدري�ضي 
 لو في عنو نه) ()دو ر  لهو ورة سيدي)
رحال  لشاطى)6222))ب2شيد  ملغ2ب
 لسيد شجد لي 3وسف))عنو نه) ()
22 2)22))بني مالل) تجزئة  لنف س)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822762.

8(2I

ILYADO(CONSULTING

STE BORELLO CAR SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ILYADO(CONSULTING

 BOULEVARD(IBN(KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE )PRES

 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI(MELLAL(MAROC

 STE(BORELLO(CAR(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 

 لتاني رقم 5)2 شارع  ملتنبي بني 

مالل - 2222) بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

222(2

 (5 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 مارس)

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BORELLO(CAR(SARL(AU

ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

لك2 ء) لسيار ت.

:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لتاني رقم)5)2)شارع  ملتنبي بني مالل)

- 2222))بني مالل  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( قلو�ضي) ( عبد  لك2يم)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (5.222

للحصة.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

قلو�ضي)) ( عبد  لك2يم)  لسيد 
دو ر لعجانة  والد  دريس) عنو نه) ()
صالح) بن  2222)) لفقيه  (  لبف د3ة)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  ملهدي ك2 دس عنو نه) ()
تجزئة  لحسن))) ل2قم)5 2222))بني)

مالل  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)21)أب2يل)

2)2))تحت رقم)122.

8((I

ILYADO(CONSULTING

 STE CULLINAN RENT CAR
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

ILYADO(CONSULTING
 BOULEVARD(IBN(KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE )PRES
 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI(MELLAL(MAROC
 STE CULLINAN RENT CAR SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 
 الول حي  لتقدم  شارع محمد 

 لخامس رقم 95 - 2222) بني مالل 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22299

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 أب2يل) (21
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CULLINAN RENT CAR SARL

ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
لك2 ء) لسيار ت

:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
محمد) شارع  ( حي  لتقدم)  الول 
95 - 2222))بني مالل)  لخامس رقم)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.522 ( (: غز في) راطمة   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 2.522 ( (: لبيك) عصام   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد راطمة غز في عنو نه) ()حي)
بني مالل) (61 رقم) (6 �ضي سالم بلوك)

2222))بني مالل  ملغ2ب.
 لسيد عصام لبيك عنو نه) ()حي)
بني مالل) (11 رقم) (6 �ضي سالم بلوك)

2222))بني مالل  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () (  لسيد ماموني  ملهدي)
 (2222  79 رقم) (2 حي  ل2ميلة بلوك)

بني مالل  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)28)مارس)

2)2))تحت رقم)222.

8(2I

ORIEN.COMPTA

BLERICK TRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ORIEN.COMPTA
)5 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني ب2كان ، 62222، ب2كان 
 ملغ2ب

BLERICK(TRANS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 29 
زنقة 527 حي ورطاس  لثاني  - 

62222 ب2كان  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7762

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 أب2يل) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BLERICK(TRANS

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 المتعة للغيف

 لتجارة.

رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- ( حي ورطاس  لثاني) (527 زنقة) (29

62222)ب2كان  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (: سليمان)  لسيد  رجد ر 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد طابلة محمد):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 212 ( (:  لسيد طابلة عبد  لغفور)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  رجد ر سليمان عنو نه) ()

17)زنقة تاركيسث حي  ملسيفة)62222 

ب2كان  ملغ2ب.

عنو نه) () محمد  طابلة   لسيد 

62222)ب2كان) 29)تجزئة باب  ملد3نة)

 ملغ2ب.

عبد  لغفور) طابلة   لسيد 

باب  ملد3نة) تجزئة  (29 عنو نه) ()

62222)ب2كان  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لغفور) طابلة   لسيد 

باب  ملد3نة) تجزئة  (29 عنو نه) ()

62222)ب2كان  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

أب2يل) ((8 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2)2))تحت رقم)27).

8(1I

ILYADO(CONSULTING

 STE EXPERT INPUT SARL

AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ILYADO(CONSULTING

 BOULEVARD(IBN(KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER(ETAGE )PRES

 CAFE(EL(OURROUD( ، 23000،

BENI(MELLAL(MAROC

 STE EXPERT INPUT SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 

 لثاني شارع  بن خلدون عمارة 
رقم 77 بني مالل 2222) بني مالل 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22217

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 3نا23) ((5

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.EXPERT INPUT SARL AU

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) ستشار ت)

 د رية)/) ستيف د وتصد23.
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:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لثاني شارع  بن خلدون عمارة رقم)

77)بني مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ل2حيم قاد ):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد عبد  ل2حيم قاد  عنو نه) ()
ريال))رقم))22)رياض  لسعادة سعادة)

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد عبد  ل2حيم قاد  عنو نه) ()
ريال))رقم))22)رياض  لسعادة سعادة)

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)22)مارس)

2)2))تحت رقم)79).

8(5I

ORIEN.COMPTA

ELACHI SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني ب2كان ، 62222، ب2كان 

 ملغ2ب

ELACHI(SERVICES ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ز وية شارع 

 لشهد ء و زنقة  لدرروفي  - 62252 

 حفيف  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8((2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ELACHI(SERVICES

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 المتعة  لغيف  ملصاحبة لحساب  لغيف

 لتجارة.

ز وية) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- ( زنقة  لدرروفي) و  شارع  لشهد ء)

62252) حفيف  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: محمد)  لسيد  لع�ضي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد   لسيد  لع�ضي 

 62252 ( 22)زنقة طارق بن زياد) رقم)

 حفيف  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد   لسيد  لع�ضي 

 62252 ( 22)زنقة طارق بن زياد) رقم)

 حفيف  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (21 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)9.

8(6I

AMIATIS(CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

AMIATIS(CONSEIL
 قامة  لحد3قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت1 52 ٬ط2يق  ل2باط ٬عين 
 لسبع ، 2222)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
IMPRIMERIE(MODERNE ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 68 شارع 
موالي إسماعيل,  لصخور لسود ء  

- 2222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21129

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (20.000.000,00«
إلى) درهم«) (100.000.000,00«
عن) درهم«) (120.000.000,00«
د3ون) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (: ط2يق)
 لش2كة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)6)8275.
8(7I

Société(marocaine(de(révision(des(comptes

الشعبي اسيستانس
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 Société(marocaine(de(révision
des(comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 62
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 لشعبي  سيستانس »ش2كة  
 ملساهمة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 5) تقاطع 
شارع  ل2 شيدي و زنقة  لفار بي 
 لطابق  لسفلي - 2272)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.219212

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 عتماد  لحل  ملبك2 لش2كة  لشعبي)

 سيستانس و تصفيتها ود3ا.

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

شال2ع) ((5 تحد3د مق2  لتصفية ب)

2272)) لد ر  لبيضاء.)  ل2 شيدي)

 ملغ2ب.)حيت 3ج1  رسال و  ستالم)

و  لوثائق  ملتعلقة)) كارة  لعقود 

بالتصفية.

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

مجلس) و  عضاء) رئيس  مهام   نهاء)

 الد رة.)و  ملد23  لعام للش2كة.

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

محسن  لش2قاوي) تعيين  لسيد 

كمصفي للش2كة و محل سكناه)5)2 

تجزئة منظ2نا سيدي مع2وف  لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب مع تحد3د صالحياته)

مع  ميع) للقيام بعمليات  لتصفية.)

له)  لصالحيات  لقانونية  ملخولة 

ش2كة  لشعبي) تصفية  رتفة  طيلة 

 سيسطونس

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

ش2كة) (« بعبارة)  تباع  سم  لش2كة 

قيد  لتصفية«.)ستظه2 هذه  الشارة)

بالظارة  لى  سم  ملصفي على  ميع)

 ملستند ت.)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)-:) لذي 3نص على ما3لي:)

بالقانون) بنود  تعد3ل  ي  3تم  لم 

 السا�ضي للش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)21)825.

8(8I
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S(Consulting

SOFOP PRIVE SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

S(Consulting
 TELEBOUTIQUE(N°138 BV
 HASSAN(II(BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC
SOFOP PRIVE SARL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة تيزي 
 وسلي ساحة  لفدى بنسليمان - 

22222 بنسليمان  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7277
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 أب2يل) (26
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOFOP PRIVE SARL
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)تكوين منهي)

في مجال  لصحة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)زنقة تيزي)
(- بنسليمان) ساحة  لفدى   وسلي 

22222)بنسليمان  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (:  لسيد عبد  للطيف ر�ضى)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد أحمد بوعبيد):))52)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
ر�ضى) عبد  للطيف   لسيد 
عنو نه) ()حي  لقدس بلوك ب  لزنقة)
22) قامة بوك2ي  ل2قم)22)بنسليمان)

22222)بنسليمان  ملغ2ب.
عنو نه) () بوعبيد  أحمد   لسيد 

أوالد) أحالف  ماعة  ل2د دنة  دو ر 
 22222 بنسليمان) مالك  قليم 

بنسليمان  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بوعبيد  أحمد   لسيد 
أوالد) أحالف  ماعة  ل2د دنة  دو ر 
 22222 بنسليمان) مالك  قليم 

بنسليمان  ملغ2ب
عبد  لجليل) كمال   لسيد 
دكالة   نان) زنقة  (25 عنو نه) ()

 سفي)16222)أسفي  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (2 بتاريخ) ( سليمان) ببن   البتد ئية 

أكتوب2)2)2))تحت رقم)557.
8(9I

ORCOM(FIDUS(CONSULTING

 SISTERS IMMO INVEST
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

ORCOM(FIDUS(CONSULTING
 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254
 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

 SISTERS(IMMO(INVEST(SARL
AU  ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة 

رقم )72 عمارة ف تيفاوين  كاد23 - 
82222  كاد23  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52129

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 SISTERS( IMMO( INVEST( SARL

.AU
تا يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

شقق مف2وشة
)تا يف  ملحالت  لتجارية و  ملكتبية.
شقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- )72)عمارة ف تيفاوين  كاد23) رقم)

82222) كاد23  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((:  لسيد  سماعيل  خموش)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  سماعيل  خموش)
شارع  ملغ2ب) ((82 رقم) عنو نه) ()
82222) كاد23) ملول)  لع2بي  3ت 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة بقالي وراء)عنو نه) ()رقم)
82))شارع  ملغ2ب  لع2بي  3ت ملول)

82222) كاد23  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228528.
822I

CABINET(CONSULTING(TOGESTION(SARL

 STE ELBANNA SAHARA
SARL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 CABINET(CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
222)7،  لسمارة  ملغ2ب

 STE(ELBANNA(SAHARA(SARL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
 لسالم )2 بلوك دي رقم مك2ر 
 لسمارة - 222)7  لسمارة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(562

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (29
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ELBANNA(SAHARA(SARL
:) عمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء)و  العمال  ملتنوعة.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
مك2ر) رقم  دي  بلوك  (2(  لسالم)

 لسمارة)-)222)7) لسمارة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
م2يم  3ت  لجد3دة)  لسيدة 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
م2يم  3ت  لجد3دة)  لسيدة 
مخيم  لوحدة  لكا3ز) عنو نه) ()
222)7) لسمارة) 52)) لسمارة) رقم)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
م2يم  3ت  لجد3دة)  لسيدة 
مخيم  لوحدة  لكا3ز) عنو نه) ()
222)7) لسمارة) 52)) لسمارة) رقم)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ)22)د نبف)

2)2))تحت رقم)2)2)/81).
822I
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FIDUCIAIRE(RAJA(COMPTA

OUAFI DOL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(RAJA(COMPTA
حي  لنجاة رقم 21 زنقة بني مالل 

سوق  لسبت  والد  لنمة  لفقيه بن 
صالح ، 2552)، سوق  لسبت  والد 

 لنمة  ملغ2ب
OUAFI(DOL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لليمون  والد عياد سوق  لسبت - 
MAROC 2552) سوق  لسبت
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
225

بمقت�ضى  عقد ع2في مؤرخ في 
29 نونبف 2)2) تم إعد د  لقانون 
 ألسا�ضي لش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 OUAFI(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.DOL
(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 COMMERCE( DE( DETAILLE
 D( AUTRES( EQUIPEMENTS
 DU( FOYER( EN( MAGASIN

.SPECIALISE +LE NEGOCE
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- عياد سوق  لسبت)  لليمون  والد 

.MAROC(2552))سوق  لسبت
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: سناء) لو في)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سناء) لو في   لسيدة 

سوق) ناص2  تخصا3ت  والد  دو ر 

 لسبت)2552))سوق  ليبت  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سناء) لو في   لسيدة 

سوق) ناص2  تخصا3ت  والد  دو ر 

 لسبت)2552))سوق  لسبت  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة))

رقم) تحت  ((2(( 3نا23) ((2 بتاريخ)

.(12

82(I

 مال  لصدقي محاس1 معتمد

STE VISUEL TOPO

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 مال  لصدقي محاس1 معتمد

شارع  بن سيناء رقم 86  لخميسات 

، 25222،  لخميسات  ملغ2ب

STE VISUEL TOPO ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ) 

 لقيسارية  لقد3مة  لطابق  الول 

تيفلت  25222  لخمبسات  ملغ2ب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

محمد ش2ورو) )ة() تفويت  لسيد)

5)))حصة   تماعية من أصل)5)) 

راطمة) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

3نا23) ((7 بتاريخ) محتيش   لزه2 ء)

.(2((

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) ( بالخميسات)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)15.

822I

AL ASSASSE AFFAIRES

MOUSSAFIBRE SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

AL ASSASSE AFFAIRES
 لشقة 5 أ  لعمارة 25  لطابق  لثاني 
زنقة سبو  ملد3نة  لجد3دة مكناس ، 

MEKNES(MAROC ،775
MOUSSAFIBRE(SARL(AU ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ملتقى 
زنقة تارود نت و ساحة ) شتنبف 
 قامة  لنخيل  لطابق )  لشقة 5 

 ملد3مة  لجد3دة  - 52222 مكناس 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55(65

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((8
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MOUSSAFIBRE(SARL(AU
:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

في تجهيز ت شبكة  التصاالت.
ملتقى) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
زنقة تارود نت و ساحة)))شتنبف  قامة)
5) ملد3مة) )) لشقة)  لنخيل  لطابق)

 لجد3دة))-)52222)مكناس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد مو�ضى  عويشة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد مو�ضى  عويشة عنو نه) ()

252)تجزئة كاميليا شارع محمد) رقم)

 لسادس)52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد مو�ضى  عويشة عنو نه) ()

252)تجزئة كاميليا شارع محمد) رقم)

 لسادس)52222)مكناس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)272.

821I

GHIZLANE(DOUBLANE

GMAIR SERVICES

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

GHIZLANE(DOUBLANE

رقم 5 عمارة  لعبدي شارع محمد 

 لسادس ، 1222)،  لجد3دة  ملغ2ب

GMAIR(SERVICES ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 12 

 قامة زهور  - 1222)  لجد3دة 

 ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28282

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)26)3نا23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

 (1222 (- ( زهور) 12) قامة  »رقم)

 لجد3دة  ملغ2ب«)إلى)»دو ر  لبحابحة)

1222)) لجد3دة)) (- ( د ئ2ة  لحوزية)

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ)29)3نا23)

))2))تحت رقم)7289).

825I
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smaticomp

KURSUS KNOW LEDGE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

KURSUS(KNOW(LEDGE ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  رقم 551 

 لطابق  ألر�ضي تجزئة  لنهضة - 

2652)   ملحمد3ة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(2155

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 KURSUS(KNOW(لش2يك  لوحيد 

 222.222 رأسمالها) مبلغ  ( (LEDGE
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي))رقم)

551) لطابق  ألر�ضي تجزئة  لنهضة)-)

(: ) ملحمد3ة  ملغ2ب نتيجة ل) ((2652

خسارة  لش2كة.
رقم) ( ب) مق2  لتصفية  حدد  و 

551) لطابق  ألر�ضي تجزئة  لنهضة)-)

2652))) ملحمد3ة  ملغ2ب.)

و عين:

و) كحيلة  ( ( خد3جة)  لسيد)ة()
تجزئة  لنهضة) ( (551 رقم) ( عنو نه) ()

) ملحمد3ة  ملغ2ب كمصفي) ((2652

)ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)22).

826I

smaticomp

MARSA CO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

MARSA(CO  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 252 
أسامة  بن زيد  لطابق )  لحي  أليس2 

ن ج حي  ملعاريف - 222))  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522652

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MARSA(CO
تنظيم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
و) تسييف  ملؤسسات  لفندقية  و 

 ملطاعم.
 252 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
أسامة  بن زيد  لطابق))) لحي  أليس2)
222))) لد ر) (- حي  ملعاريف) ج  ن 

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (:  لسيد عبد هللا أم2 دوش)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد أمين  لعلوي مدغ2ي):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 (:  لسيد عبد هللا أم2 دوش)

بقيمة)222)درهم.
 لسيد أمين  لعلوي مدغ2ي):)522 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

أم2 دوش) هللا  عبد   لسيد 

 9 شقة) ((( أسية) إقامة  عنو نه) ()

 52222 ( ج) م  شارع  لجيش  مللكي 

مكناس  ملغ2ب.
مدغ2ي) أمين  لعلوي   لسيد 

عنو نه) ()228)زنقة و د  3كم درج و)) 
طابق)2)شقة)2))ز وية زنقة  لزيزرون)

222))) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

أم2 دوش) هللا  عبد   لسيد 

 9 شقة) ((( أسية) إقامة  عنو نه) ()

 52222 ( ج) م  شارع  لجيش  مللكي 

مكناس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822825.

827I

smaticomp

AIORA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

AIORA ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 252 

أسامة  بن زيد  لطابق )  لحي  أليس2 

ن ج حي  ملعاريف - 222))  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522652

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AIORA
تنظيم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ل2حالت و لفعاليات  ل2ياضية.
 252 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
أسامة  بن زيد  لطابق))) لحي  أليس2)
222))) لد ر) (- حي  ملعاريف) ج  ن 

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بوركبة  ليل):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
أكسل  يلز  يف رد) بوي2   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.
 لسيد بوركبة  ليل):)522)بقيمة)

222)درهم.
(:  لسيد بوي2 أكسل  يلز  يف رد)

522)بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () بوركبة  ليل   لسيد 
 2 بن  لعو م  لطابق) زبيف  شارع  (89
222))) لد ر  لبيضاء) ن) ر  (6 شقة)

 ملغ2ب.
أكسل  يلز  يف رد) بوي2   لسيد 
بيس زنقة  لجمهورية)) (19 عنو نه) ()

78822))وييلز ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بوركبة  ليل   لسيد 
 2 بن  لعو م  لطابق) زبيف  شارع  (89
222))) لد ر  لبيضاء) ن) ر  (6 شقة)

 ملغ2ب
أكسل  يلز  يف رد) بوي2   لسيد 
بيس زنقة  لجمهورية)) (19 عنو نه) ()

78822))وييلز ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822826.
828I
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د3و ن  لخدمات

STE ESPACE ONE SERVICE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

د3و ن  لخدمات
شارع محمد  لخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 26222، سيدي قاسم 
 ملغ2ب

 STE ESPACE ONE SERVICE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 ل2ياض رقم 922 - 26222 سيدي 
قاسم  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(9215

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ESPACE ONE SERVICE
بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
مستلزمات  ملكت1- لتجارة)

 لتفاوضية- شغال مختلفة.
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
سيدي) (26222  -  922  ل2ياض رقم)

قاسم  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة خشا سلمى):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيدة شاد3ة  لسعيدي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () سلمى  خشا   لسيدة 
حي  ل2ياض رقم)922 26222)سيدي)

قاسم  ملغ2ب.

شاد3ة  لسعيدي)  لسيدة 

 527 رقم) حي  وه2ة  عنو نه) ()

26222)سيدي قاسم  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سلمى  خشا   لسيدة 

حي  ل2ياض رقم)922 26222)سيدي)

قاسم  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

3نا23)))2))تحت رقم)25.

829I

s1(consulting

مالك طرافو مولتي سيغفيس 
صفرو

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 28

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU(MAROC
مالك ط2 رو مولتي سيغفيس صف2و 

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ج 5 رقم 

2 حي  ملحطة رباط  لخيف صف2و - 

22222 صف2و  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(162

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (26  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد مالك ط2 رو مولتي)

رأسمالها) مبلغ  ( صف2و) سيغفيس 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
حي  ملحطة) (2 رقم) (5 ج)  إل تماعي 
صف2و) (22222 (- رباط  لخيف صف2و)

 ملغ2ب نتيجة ل):)أزمة.
5)رقم) و حدد مق2  لتصفية ب ج)

(- ( حي  ملحطة رباط  لخيف صف2و) (2

22222)صف2و  ملغ2ب.)

و عين:
و) مالك  (  لسيد)ة() سماعيل)
عنو نه) ()رقم)521)تجزئة هند ط2يق)
صف2و  ملغ2ب) (22222  ملنزل صف2و)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بصف2و)

))2))تحت رقم)81.

812I

SBAITI(FRERES((SARL

LHASSANI FISH SARL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SBAITI(FRERES  SARL
 AV(Maghreb(Arabie(N 2 imm 28
 Laayoune ، 70023، Laayoune

Maroc
LHASSANI(FISH(SARL  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

 AV(chrif وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 Ameziane(NR 66 Hay(El(Qods
 Lot 707 Laayoune  - 70020

 لعيون   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28182

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.LHASSANI(FISH(SARL

تسويق) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

منتجات  لبح2.

 AV(chrif(:(عنو ن  ملق2  ال تماعي

 Ameziane( NR( 66( Hay( El( Qods

 Lot( 707( Laayoune( ( -( 70020

 لعيون)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

ط2يق) عبد  ل2حيم   لسيد 
عنو نه) ()رقم)826)بلوك د ل تجزئة)

 82292 ( تد رت  نز   كاد23)  لعليا 

 كاد23)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

ط2يق) عبد  ل2حيم   لسيد 
عنو نه) ()رقم)826)بلوك د ل تجزئة)

 82292 ( تد رت  نز   كاد23)  لعليا 

 كاد23)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالعيون))بتاريخ)21)أكتوب2)

2)2))تحت رقم)5)66.

812I

MOORE(CASABLANCA

مام أر�شي ستوديو
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MOORE(CASABLANCA

 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78

 BIS(RUE(DES(PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،

CASABLANCA(MAROC

مام أر�ضي ستود3و ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 19 زنقة 

 ان  ورس  لطابق 6  لشقة 

)2 غوتيي - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
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تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522989

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

مام) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

أر�ضي ستود3و.

ممارسة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مهنة  ملهندس  ملعماري.

 19 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

6) لشقة) زنقة  ان  ورس  لطابق)

2222)) لد ر  لبيضاء) (- غوتيي) (2(

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

مشيش  لعلمي) مامون   لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

مشيش  لعلمي) مامون   لسيد 
عنو نه) ()رقم))2)زنقة الرونطين حي)

ر سين)52)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

مشيش  لعلمي) مامون   لسيد 
عنو نه) ()رقم))2)زنقة الرونطين حي)

ر سين)52)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822229.

81(I

STE(CONSEIL(MAROC

TAFERSITY ALUMINIUM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

STE(CONSEIL(MAROC

 AV(SIDI(TALHA(IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME

 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN(MAROC

TAFERSITY(ALUMINIUM ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي باب 

سبتة رقم 2)  لفنيدق 92222 

 لفنيدق  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22829

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TAFERSITY(ALUMINIUM

أشغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مختلفة و  لبناء

 لتجارة.

حي باب) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 92222 2)) لفنيدق) رقم) سبتة 

 لفنيدق  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: محمد)  لسيد  لبفكاني 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لزغولي عبد  ل2ز ق):))52) 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لبفكاني  نو ر):))52))حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد   لسيد  لبفكاني 

تجزئة موالي رشيد شارع  لقاه2ة رقم)

225 92222) لفنيدق  ملغ2ب.

عبد  ل2ز ق)  لسيد  لزغولي 

تجزئة موالي رشيد شارع) عنو نه) ()

 لقاه2ة زنقة س2 3يفو رقم)2 92222 

 لفنيدق  ملغ2ب.

عنو نه) ()  لسيد  لبفكاني  نو ر 

تجزئة موالي رشيد شارع  لقاه2ة رقم)

225 92222) لفنيدق  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد   لسيد  لبفكاني 

تجزئة موالي رشيد شارع  لقاه2ة رقم)

225 92222) لفنيدق  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((2 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)122.

812I

MEXCO

SABRAPROM SARL 
إعالن متعدد  لق2 ر ت

MEXCO

 ESPACE(RIHAB(FES(AV(ALLAL

 BEN(ABDELLAH(IMM. C(BUR

53، 30000، FES(MAROC

 SABRAPROM(SARL »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 2 تجزئة 

لو�ضي 5 شارع عالل بن عبد هللا  - 

22222 راس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22(19

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

حصص) توزيع  على   ملو رقة 

 ملتوفى على ورثته.

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تعيين مسيف3ن  دد

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

إصالح و عتماد  لنظام  ألسا�ضي)

 لجد3د للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

7:) لذي 3نص على) و) (6 بند رقم)

ما3لي:)رأس مال  لش2كة  لثابت بمبلغ)

 2222 مقسم إلى) درهم100,000.00)

درهم) (222 بقيمة) حصة   تماعية 

حصة) ()122( منها) للحصة  لو حدة,)

وراة  لش2يك) بعد  (
ً
حاليا موزعة 

 ملد23 على  لنحو  لتالي:))-)

 لسيد عم2 ب2 دة))212()حصة)-)

 لسيد سعد ب2 دة))227) - 

حصة)) ()52( بنسودة) ر اء)  لسيدة 

-) لسيدة م2يم ب2 دة))58) - 

 لسيد محمد 3ونس ب2 دة))227) - 

 لسيدة سامية ب2 دة))58)

3نص) 27:) لذي  و) (26 رقم) بند 

كمسيف3ن) تعيينهم  تم  ما3لي:) على 

مشاركين لفتفة غيف محدودة:)-)

مغ2بي  لجنسية) ب2 دة,) عم2   لسيد 

 2957 21) ب2يل) بتاريخ) ,) ملزد د 

بفاس,)) لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)

C7222)و  لساكن ب)19)حي  لقدس)

شارع عالل بن عبد هللا م ج راس.)

مغ2بي) -) لسيد سعد ب2 دة,)

ربف 23) (9 بتاريخ) ,) ملزد د   لجنسية)

للبطاقة  لوطنية) ,) لحامل  (298(

رقم)C782529))و  لساكن ب ريال)71 

زنقة حفيظ  ب2 هيم حي  لقدس م ج))

راس.)-) لسيد محمد 3ونس ب2 دة,)

بتاريخ) ,) ملزد د  مغ2بي  لجنسية)

للبطاقة) و  لحامل  (2987 3نا23) (2

و لساكن) (CD11269, رقم)  لوطنية 

ب)29)حي ميموز  راس.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((2 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم))8).

811I
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marrakech(externalisation

 PREMIUM CENTRAL

STORE
عقد تسييف ح2 ألصل تجاري)) ألشخاص)

 ملعنويون(

عقد تسييف ح2 ألصل تجاري

  PREMIUM(CENTRAL(STORE

قي) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

 PREMIUM أعطى) ((2(( 3نا23) (25

) ملسجل) (CENTRAL STORE

بالسجل  لتجاري)559)22)باملحكمة)

 لتجارية بم2 كش حق  لتسييف  لح2)

لألصل  لتجاري  لكائن ب محل رقم)

محمد  لخامس  ليز)) شارع  (262

لفائدة) م2 كش  ملغ2ب  (12222  -

ملدة) (CENTRAL( FOOD( QUALITY

8)سنة تبتدئ من))2)ربف 23)))2))و)

222))مقابل مبلغ) 25)3نا23) تنتهي في)

شه2ي قيمته)5.222)درهم.

815I

FINAUDIT

Qashi énergie

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FINAUDIT

 RUE(CHEVALIER(BAYARD(RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA(MAROC

Qashi(énergie  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6)،ط2يق 

م2س سلطان  لطابق  الول  لشقة 

رقم 2  لد ر  لبيضاء. - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522125

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 Qashi(:  إلقتضاء)بمختص2 تسميتها)

.énergie

:) ستيف د) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وتوزيع  أللو ح  لكه2وضوئية)

وسخانات  ملياه بالطاقة  لشمسية

 ستيف د وتوزيع  ملو د  ملستخدمة)

في صناعة  أللو ح  لكه2وضوئية.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)6)،ط2يق)

م2س سلطان  لطابق  الول  لشقة)

رقم)2) لد ر  لبيضاء.)-)2222)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99سنة محدودة سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  ل2ك2 كي  لحسين)):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (:(  لسيد  ل2ك2 كي  لحسين)

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  ل2ك2 كي  لحسين))

دو ر  لبعيجات  لقو سم) عنو نه) ()

 لجد3دة))1222)) لجد3دة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  ل2ك2 كي  لحسين))

دو ر  لبعيجات  لقو سم) عنو نه) ()

 لجد3دة))1222)) لجد3دة)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82262.

816I

cafge

GER REST
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

cafge
 Mustapha(el(maani، (21
20130، casablanca(maroc

GER REST  ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 

 حمد  ملز طي  لطابق  الول رقم 8 
 ملعاريف  لد ر  لبيضاء 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522169

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 GER (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.REST
تسييف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مطعم ومموين.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)22) حمد)
 ملز طي  لطابق  الول رقم)8) ملعاريف)
2222)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2222 (: بيه)  لسيد  حمد  3ت 

بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
بيه عنو نه) ()  لسيد  حمد  3ت 
 61 رقم) (6 بلوك  ملعلم عبدهللا زنقة)
 اللفة))2522)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

بيه عنو نه) ()  لسيد  حمد  3ت 
 61 رقم) (6 بلوك  ملعلم عبدهللا زنقة)

 اللفة))2522)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822862.

817I

4A(INFORMATIQUE(NEGOCES

 4A INFORMATIQUE
NEGOCES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

4A(INFORMATIQUE(NEGOCES

 AV 26 MERS(SULTAN(APP

3ETAGE1 CASA ، 20040،  لذ ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

 4A(INFORMATIQUE(NEGOCES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6) شارع 

م2س  لسلطان رقم 2  لطابق 

2  لذ ر  لبيضاء - 2212)  لذ ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522167

 27 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( ربف 23)

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 1A (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.INFORMATIQUE(NEGOCES

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع و ش2 ء)

 لكمبيوت2.

6))شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

م2س  لسلطان رقم)2) لطابق)2) لذ ر)

2212)) لذ ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () 3زناسني  بكاي   لسيد 
  7 85)شارع يعقوب  ملنصور  لطابق)

2212)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () 3زناسني  بكاي   لسيد 
  7 85)شارع يعقوب  ملنصور  لطابق)

2212)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)-.
818I

FIDUCIARE(POLYFINANCES(CONSEIL

 NAKHIL NEGOCE SARL
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 FIDUCIARE(POLYFINANCES
CONSEIL

 PORTE(DE(MARRAKECH(EL
 MASSIRA(IMM 63A(APPT
 07 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
 NAKHIL(NEGOCE(SARL(SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 IMM وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 BAB(AL(BORJ(UNITES(G, N° 10
 AZZOUZIA   MARRAKECH   -

12222 م2 كش  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.222522

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  للطيف)) ( )ة() تفويت  لسيد)
رريق))222)حصة   تماعية من أصل)
)ة()عزيز))) ) لسيد) 722)حصة لفائدة)

 لحفيدي بتاريخ)2))3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)525)22.
819I

 لناظور للحسابات

ORIMTRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

 لناظور للحسابات
شارع  الميف سيدي محمد  لحي 
 الد ري سيتي  ملحمد3ة بلوك د 
 لطابق  لثاني رقم 5 ، 222)6، 

 لناظور  ملغ2ب
ORIMTRANS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  ال تماعي حي 

لع2 �ضي رقم 5) تجزئة  لزرو لي 
 لناظور 222)6  لناظور  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22787
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))3نا23)))2))تمت إضارة)
إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):
-نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)22).
852I

SOCIETE(MARJANE(CONSEIL(SARL

MK2H BATIMENT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 SOCIETE(MARJANE(CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR(MAROC

 MK2H(BATIMENT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 22 
زنقة  يسلي  حي  لقدس أكاد23 - 

82222  كاد23  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52282

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 MK2H(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.BATIMENT

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.
 22 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- أكاد23) حي  لقدس  ( زنقة  يسلي)

82222) كاد23  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: عائش) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () عائش  محمد   لسيد 
زنقة  يسلي رقم)9)حي  لقدس أكاد23)

82222) كاد23  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عائش  محمد   لسيد 
زنقة  يسلي رقم)9)حي  لقدس أكاد23)

82222) كاد23  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228152.

852I

omnium(management

 BOUYSSARFANE BUSINESS
AND MULTISERVICE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

omnium(management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc

 BOUYSSARFANE(BUSINESS

AND(MULTISERVICE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : رقم 

)8  قامة )5 شارع  لحسن  لتاني 

 ملد3نة  لجد3دة راس - 22222 

راس  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.62222

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)25)3وليوز)2)2))تق2ر حل)

 BOUYSSARFANE( BUSINESS

ش2كة ذ ت) (AND( MULTISERVICE

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم)

شارع  لحسن  لتاني) (5( )8) قامة)

 ملد3نة  لجد3دة راس)-)22222)راس)

 ملغ2ب نتيجة لغياب  لنشاط..

و عين:

و) بويس2ران  ( 3اسين)  لسيد)ة()

دو ر  ال3ت على شعو  3ت) عنو نه) ()

لقصيف) لحسن  3وسف  ماعة 

52222) لحا 1  ملغ2ب كمصفي))ة()

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

 8( 2)2))وفي رقم) 3وليوز) (25 بتاريخ)

 قامة))5)شارع  لحسن  لتاني  ملد3نة)

 لجد3دة راس)-)22222)راس  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))2)/)18.

85(I
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FIDUCIAIRE(DARALHISBA

 ZIATE شركة
CONSTRUCTION

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE(DARALHISBA
 BV(HASSAN(II(TISSIR 22(
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID(MAROC
  ZIATE(CONSTRUCTION ش2كة

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6) محج 

م2س  لسلطان  لطابق  الول  لشقة 
رقم 2  لد ر  لبيضاء - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.272227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
محمد))) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من) (522  لعو دي)
أصل)2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()
محمد  لزيات))بتاريخ)29)3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822692.
852I

ISDM(CONSULTING

 JANAH FRERES
CONGELATION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

ISDM(CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

 لعيون  ملغ2ب
  JANAH(FRERES(CONGELATION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية رقم 12  مل2�ضى  لعيون  - 

72222  لعيون   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12(29

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 JANAH(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.FRERES CONGELATION

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع و ش2 ء)

و معالجة  ميع  السماك.

:) ملنطقة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- ( 12) مل2�ضى  لعيون)  لصناعية رقم)

72222) لعيون)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ملجيد  ناح):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  ملجيد  ناح)  لسيد 
حي) (7( رقم) زمور  زنقة  عنو نه) ()
72222) لعيون)) ( 22) لعيون)  لوحدة)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  ملجيد  ناح)  لسيد 
حي) (7( رقم) زمور  زنقة  عنو نه) ()
72222) لعيون)) ( 22) لعيون)  لوحدة)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

28)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/226.

851I

SOLUCIA EXPERTISE

IDER SMART
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
IDER(SMART ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 22 
زنقة عزيز بالل  لطابق  لخامس, 

 ملعاريف  لد ر  لبيضاء 2222)  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 (2((/2(/29

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 IDER (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.SMART
شبكة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 التصاالت.
 22 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بالل  لطابق  لخامس,) عزيز  زنقة 
 ملعاريف  لد ر  لبيضاء)2222)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: وشعي1) علي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () وشعي1  علي   لسيد 

عمارة) (2( س) م  عزوز  تجزئة  والد 

2222)) لد ر) )2) اللفة) شقة) (28

 لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () وشعي1  علي   لسيد 

عمارة) (2( س) م  عزوز  تجزئة  والد 

2222)) لد ر) )2) اللفة) شقة) (28

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5)2)82.

855I

FOUZMEDIA

SOCIETE AGRI SPOT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE AGRI SPOT ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 1 زنقة و د 
زيز  لطابق  لثالث  أكد ل - 2222) 

 ل2باط  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

256127

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (25

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOCIETE AGRI SPOT
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غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) الستغالل)
 لزر عي؛

و ألبقار  لحلوب) ت2بية  ألبقار 
وتسمين  لعجول..

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)1)زنقة و د)
 (2222 (- أكد ل) ( زيز  لطابق  لثالث)

 ل2باط  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () حسني   لسيد  الل 

 ل2باط)--) ل2باط  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () حسني   لسيد  الل 

 ل2باط)--) ل2باط  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (27 بتاريخ) (  لتجارية بال2باط)

2)2))تحت رقم)-.
856I

DRIEB(&(ASSOCIES

AIR C AFRIQUE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

AIR(C(AFRIQUE »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: إقامة 
 لد ر  لبيضاء زنقة أحمد بن محمد 
 لبقالي  لطابق  لثاني  ملكت1 22) - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((229 1))شتنبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
تفويت  لسيد محمد  لز هيف لفائدة)
 لسيدة سيلفيا مورينو أورتيز)522.) 

حصة   تماعية

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تفويت  لسيد محمد  لز هيف لفائدة)

بينو) ميشال  روبيف  ألكسندر   لسيد 

52)حصة   تماعية

على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 

6)و7)من  لقو نين) ما3لي:)تغييف  ملادة)

 الساسية)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

من) كل  تسجيل  ستقالة  ما3لي:)

بينو) ميشال  روبيف  ألكسندر   لسيد 

مهامهما) من  محمد  لز هيف  و لسيد 

للش2كة) في  لتسييف  كمساعد3ن 

وإخالء)ط2رهما  لكامل و لنهائي.

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

تعيين  لسيد ألكسندر روبيف ميشال)

بينو كمسيف وحيد للش2كة ملدة غيف)

محددة))

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

ميشال) روبيف  ألكسندر  منح  لسيد 

بينو  ميع صالحيات  لتوقيع

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  6:) لذي  رقم) بند 

نصي1  لسيد ألكسندر روبيف) ما3لي:)

رأسمال  لش2كة)) في  بينو  ميشال 

250.000,00)درهم،))نصي1  لسيدة)

رأسمال) في  أورتيز  مورينو  سيلفيا 

أي ما) درهم،) (250.000,00 (  لش2كة)

مجموعه)500.000,00)درهم

على) 3نص  7:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:) ل2أسمال  إل تماعي  لبالغ)

500.000,00)درهم  ملقسم إلى)5222 

من) إسمية  بقيمة  حصة   تماعية 

للحصة مكتتبة) ( درهم) (100,00 رئة)

لفائدة  لش2يكين) بالكامل  ومح2رة 

كالتالي:) لسيد) حصصهما  حس1 

بينوي:) ميشال  روبيف  ألكسندر 

و لسيدة) حصة   تماعية  ((.522

سيلفيا مورينو أورتيز):)522.))حصة)

  تماعية

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوب2)229))تحت رقم)2)7257.

857I

STE(CABINET(CONSEIL(KASBAH

كرنلي
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

 STE(CABINET(CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY(OUED(EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE(MAROC

ك2نلي ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ب52 حي 

صناعي ورز ز ت - 15222 ورز ز ت 

 ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري )8.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((2(( 3نا23) (29 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

»522.222)درهم«)أي من)»522.222 

عن) درهم«) (2.222.222« إلى) درهم«)
ط2يق):))ررع  لقيمة  إلسمية لألسهم)

 ملو ودة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((1 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

))2))تحت رقم)9552.

858I

smaticomp

SABIG
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

smaticomp

 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،

casablanca(maroc

SABIG ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 252 شارع 

 سامة بن زيد  لطابق )  لحي  اليس2 

ن ج حي  ملعاريف - 2272)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522227

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
.SABIG(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 
:) ملشورة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و ملساعدة في مجال  ألعمال.
 252 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
)) لحي) شارع  سامة بن زيد  لطابق)
 (2272 (-  اليس2 ن ج حي  ملعاريف)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد �ضي محمد  ملختار بلمختار)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
 لسيد �ضي محمد  ملختار بلمختار)

: 2222)بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد �ضي محمد  ملختار بلمختار)
 22 22)رقم) بلوك) (6 عنو نه) ()قطاع)
 22222 حي  ل2ياض) زنقة  لعسلج 

 ل2باط  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد �ضي محمد  ملختار بلمختار)
 22 22)رقم) بلوك) (6 عنو نه) ()قطاع)
 22222 حي  ل2ياض) زنقة  لعسلج 

 ل2باط  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)8)8221.

859I
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AMIATIS(CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
ش2كة  ملساهمة

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

AMIATIS(CONSEIL
٬ لطابق  لثالث٬   قامة  لحد3قة)
مكت1)52 ٬ط2يق  ل2باط)٬عين  لسبع)

،)2222)،) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
 IMPRIMERIE( MODERNE

ش2كة  ملساهمة
 68 مق2ها  ال تماعي) عنو ن  و 
إسماعيل،) لصخور) موالي  شارع 

 لسود ء))-)2222)) لد ر  لبيضاء.
تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري)
.21129

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تحويل) ((222 ماي) (22  ملؤرخ في)
 لشكل  لقانوني للش2كة من)»ش2كة)
 ملساهمة«)إلى)»ش2كة ذ ت  ملسؤولية)

 ملحدودة«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أب2يل)222))تحت رقم)287222.
862I

orient(compt

STE  DOMICILE ORIENT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA(MAROC
STE  DOMICILE(ORIENT ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25 إقامة 
لعلج زنقة بني م2ين  لطابق  لتاني  - 

62222 و دة   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28267

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
  STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DOMICILE(ORIENT
توطين) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لش2كات.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)25)إقامة)
(-( لعلج زنقة بني م2ين  لطابق  لتاني)

62222)و دة)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة بورزة إ3مان):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة بورزة إ3مان عنو نه) ()حي)
 لنهضة)II)زنقة)E6)رقم)28)  62222 

و دة)) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة بورزة إ3مان عنو نه) ()حي)
 لنهضة)II)زنقة)E6)رقم)28)  62222 

و دة)) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
نونبف) (2( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)2887.
862I

SOCIETE(SEJD(SARL

 DOUIBI INTERIEURE
DESIGNE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

SOCIETE(SEJD(SARL
 RES(SOUFIANE(RUE(HASSAN
 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER(MAROC
 DOUIBI(INTERIEURE(DESIGNE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 LOT وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 OUMNIA(RUE(CHAHID(ALAMI

 TAGHZOUTI(N69 TANGER

MAROC - 90000 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1((9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DOUIBI(INTERIEURE(DESIGNE

أعمال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء)و  للمسات  لنهائية و  لد3كور..

 LOT (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 OUMNIA(RUE(CHAHID(ALAMI

 TAGHZOUTI( N69( TANGER

MAROC(-(90000)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 262 ( (:  لسيد محمد  مين دويبي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

252)حصة) ( (:  لسيد أحمد دويبي)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 252 ( (: دويبي) نس2ين   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 212 ( (: أمينة  لزع2ي)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

دويبي) محمد  مين   لسيد 

  2(2 رقم) تجزئة  المنية  عنو نه) ()

92222)طنجة  ملغ2ب.

عنو نه) ()) دويبي  أحمد   لسيد 

زنقة  لشهيد  لعلمي) تجزئة  المنية 

طنجة) (92222  69 رقم)  لتغزوتي 

 ملغ2ب.

عنو نه) ()) دويبي  نس2ين   لسيدة 
تجزئة  المنية رقم)69 92222)طنجة)

 ملغ2ب.
عنو نه) () أمينة  لزع2ي   لسيدة 
 92222   2(2 رقم) تجزئة  المنية 

طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
دويبي) محمد  مين   لسيد 
  2(2 رقم) تجزئة  المنية  عنو نه) ()

92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2)22.
86(I

Les(bons(comptes

THOR CONSULTING
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

Les(bons(comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 2275

20000، Casablanca(Maroc
THOR(CONSULTING ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : 16 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة 26  

- 2522)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.12(922

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
THOR(CONSULTING)ش2كة ذ ت)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
شارع  لزرقطوني) (16  إل تماعي)
 (2522  -   26  لطابق  لثاني  لشقة)
لعدم) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

تحقيق  ي رقم معامالت.
و عين:

لكناوي) ( عبد  لغارور)  لسيد)ة()
منطقة) شباب  عنو نه) () قامة  و 
عين) (2( رقم) ف8) )) لعمارة  س)
2622)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)  لسبع)

كمصفي))ة()للش2كة.
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و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
بتاريخ)22)د نبف)2)2))وفي)16)شارع)
 26  لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة)

- 2522)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822891.
862I

FOUZMEDIA

VALEUR VERTE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
VALEUR VERTE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 59 شارع 

موالي عبد لعزيز إقامة موالي 
عبد لعزيز  ل2قم 1 - 21222 

 لقنيط2ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61219
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.VALEUR VERTE
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) إلستغالل)

 لفالحي
 لتصد23 و إلستيف د.

 59 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
إقامة) عبد لعزيز  موالي  شارع 
 21222  -  1 موالي عبد لعزيز  ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عسيلة) سعيد  3ت   لسيد 

زنقة) (9 8)شقة) عنو نه) ()عمارة رقم)

2222)) ل2باط)  2 تاركة حي  لنهضة)

 ملغ2ب.

 لسيدة ص2يا  لحمدوني عنو نه) ()

 6 2)إقامة  لنور عمارة أ شقة) قطاع)

حي  ل2ياض)2222)) ل2باط  ملغ2ب.

 122  لسيد مازن نيز ر عنو نه) ()

د3ور) (9 شقة) شارع  لحسن  لثاني 

 لجامع)2222)) ل2باط  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 122  لسيد مازن نيز ر عنو نه) ()

د3ور) (9 شقة) شارع  لحسن  لثاني 

 لجامع)2222)) ل2باط  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

861I

STE(INVEST(EUROP(AFRIQUE

RIAD EL WIAM
رسخ عقد تسييف ح2 ألصل تجاري)

) ألشخاص  ملعنويون(

رسخ عقد تسييف ح2 ألصل تجاري

RIAD(EL(WIAM

بمقت�ضى)) لجمع  لعام  الستثنائي)

)RIAD) لكائن) EL( WIAM لش2كة)

 (1/(5 رقم) (: ب) مق2ها  ال تماعي 

(- ( م2 كش) صالح  بن  كناو   درب 

) ملغ2ب  ملؤرخ في) م2 كش) ( (12222

21)ربف 23)))2))تق2ر ما3لي:

رسخ عقد  لتسييف  لح2 لألصل) (

 لتجاري  لكائن ب):)رقم)5)/1))درب)

 12222 (- م2 كش) صالح  بن  كناو  

ط2ف) من  ،) ملوقع  م2 كش  ملغ2ب)

بصفتها) (: (RIAD( EL( WIAM ش2كة)

ش2كة) و  لألصل  لتجاري  مالكة 

YUBAM)بصفتها مسيفة ح2ة.

865I

FLASH(ECONOMIE

CITY DIFFUSION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

FLASH(ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA(MAROC

CITY(DIFFUSION ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 28 مك2ر 

قطاع ) تجزئة 1) هيكتار  - 222)2 

تمارة   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

225(77

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 CITY (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.DIFFUSION

بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و ألشغال) بالتفصيل. لبناء)  لعقاقيف 

 ملختلفة).) لتفكي1  لكه2بائي.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)28)مك2ر)

قطاع)))تجزئة)1))هيكتار))-)222)2 

تمارة)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: زو 23) عصام   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () زو 23  عصام   لسيد 

 7 رقم) رتح  لخيف  تجزئة  لسميف3ة 

222)2)تمارة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () زو 23  عصام   لسيد 

 7 رقم) رتح  لخيف  تجزئة  لسميف3ة 

222)2)تمارة)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)9)72.

866I

FLASH(ECONOMIE

TYRE EXPRESS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

TYRE(EXPRESS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

رأسمالها:500.000,00 درهم

مق2ها  ال تماعي:شارع  ملسيفة زنقة 

6  كتوب2 رقم 6  لطابق 2  لشقة 2 

- لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

172227

حل ش2كة

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ بتاريخ)7))د نبف)2)2))ق2ر):

-حل  لش2كة

را3ق) هشام  -تعيين  لسيد 

كمصفي للش2كة

باملق2) مق2  لتصفية  -حدد 

 ال تماعي للش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 2( بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822298.

867I
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FLASH(ECONOMIE

BRICOMA TANGER
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

  BRICOMA ب2يكوما طنجة

  TANGER

محدودة  ملسؤولية ذ ت ش2يك 

وحيد

رأسمالها 8.222.222.22 درهم

 ملق2  إل تماعي ،77 زنقة راس 

م2ك1 مبفوك 

طنجة

ع2في)) عقد  بمقت�ضى  ب  (2-

،رقد) ((2(( ( 3نا23) (29 مؤرخ بتاريخ)

ق2ر ما3لي

بشان) تغييف  عقد  قبول 

 سماء لسادة)

•) لسيد محمد  لفياللي  لشاهد)

عوض  لسيد محمد شاهد

•) لسيد  دريس  لفياللي  لشاهد)

عوض  دريس محمد شاهد

من) (« (25 (» رقم) تغييف  لبند  (•

 لقانون  ألسا�ضي للش2كة.

•) لبند)-25-

)تسييف  لش2كة):))تم تعيين) ((-

(، محمد  لفياللي  لشاهد)  لسيد 

تجزئة موالي) بالد ر  لبيضاء) 3قطن 

كاليفورنيا.) (78 رقم) (( زنقة) إدريس 

رقم) بطاقة  لتع2يف  لوطنية 

 B14809

(،  لسيد  دريس  لفياللي  لشاهد)
3قطن بالد ر  لبيضاء):تجزئة  لليمون)

ريال)12)بطاقة  لتع2يف  لوطنية رقم

C25622

غيف) ملدة  للش2كة  ن  مسيف  

محدودة.

تم  ال3د ع  لقانوني بكتابة) (2-

بطنجة)) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت) ( ( ((2(( ( ربف 23) (21 بتاريخ)

رقم.52622)
قصد  لنش2 و  العالن

868I

AMIATIS(CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
ش2كة  ملساهمة

ررع رأسمال  لش2كة

AMIATIS(CONSEIL
 قامة  لحد3قة ٬ لطابق  لثالث٬ 
مكت1 52 ٬ط2يق  ل2باط ٬عين 
 لسبع ، 2222)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
IMPRIMERIE(MODERNE ش2كة 

 ملساهمة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 68 شارع 

موالي إسماعيل,  لصخور لسود ء - 
2222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21129
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) (2992 3ونيو) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
أي) درهم«) (1.500.000,00«
إلى) درهم«) (1.000.000,00« من)
ط2يق) عن  درهم«) (2.500.000,00«
د3ون  لش2كة) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (5 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3ونيو)2992)تحت رقم)976222.
869I

GESYNDIC

GESYNDIC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

GESYNDIC
25 قامة بلدون شارع عبد هللا بن 
3اسين طابق 7 رقم 8 ، 2222)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
GESYNDIC  ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25إقامة 

بلدون شارع عبد هللا بن 3اسين 
طابق 7 رقم 8  - 2222)  لد ر 

 لبيضاء   ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.127(12
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( ( (GESYNDIC(لش2يك  لوحيد 
وعنو ن) درهم  (22.222 رأسمالها)
بلدون) 25إقامة  مق2ها  إل تماعي)
شارع عبد هللا بن 3اسين طابق)7)رقم)
) ملغ2ب) 2222)) لد ر  لبيضاء)  -   8

نتيجة ل):)-منارسة
-قلة  ملبيعات)

-كوريد)29.
25إقامة) و حدد مق2  لتصفية ب)
بلدون شارع عبد هللا بن 3اسين طابق)
2222)) لد ر  لبيضاء))  -   8 رقم) (7

 ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()راطمة  لزه2 ء)))دوحي و)
درب موالي  لش2يف زنقة) عنو نه) ()
2)رقم)12)ح م)2222)) لد ر  لبيضاء))

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)62)1.
872I

DRIEB(&(ASSOCIES

 T.S.T. TRANSIT SERVICES
TRANSPORT

إعالن متعدد  لق2 ر ت

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

 T.S.T. Transit(Services(Transport
»ش2كة   ملساهمة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 22، شارع 
 ملقاومة  - -  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)1))شتنبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
ررع  ل2أسمال  إل تماعي) ما3لي:)

إلى) درهم  (5.100.000,00 من)

بخلق) وذلك  درهم  (5.105.000,00

ثالثة أسهم من رئة)1.700,00)درهم)

ومح2رة) مكتتبة  للو حد  ميعها 

بالكامل عند  إلكتتاب  لنقدي.)

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

حقوق  الكتتاب  لتفضيلية) إلغاء)

في  ألسهم  لثالثة) للمساهمين 

و الحتفاظ  لكامل) ()2(  لجد3دة)

هذه  ألسهم  لثالثة) في  باالكتتاب 

زين1) لفائدة:) لسيدة  )2() لجد3دة 

لحمام�ضي،) لسيدة غيثة لحمام�ضي)

و لسيد عم2 لحمام�ضي.

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

في) تحويل  ملق2  إل تماعي  لكائن 

شارع  ملقاومة  لطابق  لثالث) (22

255)شارع محمد) إلى) بالد ر  لبيضاء)

 لخامس  لطابق  لسادس  لد ر)

 لبيضاء.

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

من  لقو نين) و7) (1 تغييف  ملادتين)

 ألساسية

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

وتحيين  لقو نين  ألساسية) إعادة 

للش2كة

على) 3نص  6:) لذي  رقم) ق2 ر 

زين1) من  لسيدة  كل  تعيين  ما3لي:)

لحمام�ضي،) لسيدة غيثة لحمام�ضي)

و لسيد عم2 لحمام�ضي كمتص2رين)

6)سنو ت تننتهي على إث2  لجمع) ملدة)

للمساهمين)  لعام  لعادي  لسنوي 

 لذي سينعقد خالل سنة)7)2).

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملق2  إل تماعي للش2كة محدد بالد ر)

 لبيضاء)-)255)شارع محمد  لخامس)

 لطابق  لسادس.
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بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

في مبلغ)  ل2أسمال  إل تماعي محدد 

آالف) وخمسة  ومائة  مال3ين  خمسة 

درهم،) ()5.105.100,00( ومائة)

مقسم إلى ثالثة آالف وثالثة))2.222) 

وسبعمائة) ألف  بقيمة  أسهم 

)1.700,00()درهم للو حد وم2قم من)

2)إلى)2.222.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822922.

872I

وين إكسبيف

 CORPORATE LAW

ADVISORY

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تغييف تسمية  لش2كة

وين إكسبيف

5) زنقة عبد  لك2يم  لد3وري  لد ر 

 لبيضاء، 2222)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

 CORPORATE(LAW(ADVISORY

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 217 شارع 

 ملقاومة  قامة AFA  لطابق ) شقة 

)) - 2822)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5(2755

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تغييف) ((2(2 28)د نبف)  ملؤرخ في)

 CORPORATE« تسمية  لش2كة من)

.»LEXWAY«(إلى(»LAW(ADVISORY

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822167.

87(I

AMIATIS(CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
ش2كة  ملساهمة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

AMIATIS(CONSEIL

 قامة  لحد3قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكت1 52 ٬ط2يق  ل2باط ٬عين 

 لسبع ، 2222)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

IMPRIMERIE(MODERNE ش2كة 

 ملساهمة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 72 زنقة 

سانت دي م2س  لسلطان - 2222) 

 لد ر لبيضاء   ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21129

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)28)ربف 23))298)تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

»72)زنقة سانت دي م2س  لسلطان)

) ملغ2ب«) 2222)) لد ر لبيضاء)  -

إسماعيل,) موالي  شارع  (68 (« إلى)

 (2222 (-  لصخور لسود ء)

 لد ر لبيضاء))) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (2 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3ونيو))298)تحت رقم)888.

872I

CABINET(HOURMANEK

ماه2 شاف 

MAHER CHEF  
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CABINET(HOURMANEK

 IMM  HICHAM(AVENUE  225

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir(maroc

ماه2 شاف MAHER(CHEF ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  كاد23 

رقم   بلوك  شارع خالد بن  لوليد 

حي  لد خلة  كاد23 - 82252  كاد23  

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52292

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

ماه2) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAHER(CHEF(((((((((((((((((((((((((((شاف

:)  د رة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملطاعم)،) لتموين  لجماعي و ملطعمة

ممون  لحفالت))

لجميع  ملو د، لبيع)  لتسويق 

، إلستيف د) لجميع  ملنتجات) و لش2 ء)

و لتصد23.

 لتوزيع  لتجاري.

:) كاد23) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع خالد بن  لوليد) ( بلوك) ( ( رقم)

82252) كاد23)) (- حي  لد خلة  كاد23)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

راسكي) محمد  مين   لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

راسكي) محمد  مين   لسيد 

عنو نه) ())رقم)89)))بلوك)p))صونابا)))

رونتي)))82222) كاد23  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

راسكي) محمد  مين   لسيد 

عنو نه) ()رقم)89))))بلوك))P))))صونبا)

،رونتي  كاد23)82222) كاد23  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228162.

871I

AMIATIS(CONSEIL

IMPRIMERIE MODERNE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

AMIATIS(CONSEIL

 قامة  لحد3قة ٬ لطابق  لثالث٬ 

مكت1 52 ٬ط2يق  ل2باط ٬عين 

 لسبع ، 2222)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

IMPRIMERIE(MODERNE »ش2كة  

 ملساهمة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 72 زنقة 

سانت دي م2س  لسلطان - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:..

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)شتنبف)2977

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

تح2ي2ثالثة أرباع  ملتبقية من) ما3لي:)

 142.500,00 مبلغ) أي   لتأسيس 

درهم.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملساهمة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوب2)2977)تحت رقم)12225.

875I
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Bennani(&(Associes

فرع الشركة ريفينيتيف ميدل 
ايست

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة
ر2ع  لش2كة ريفينيتيف ميدل 
 Refinitiv(Middle(East يست 

FZ-LLC
 ملق2  ال تماعي: ب2ج  لقط1  ملالي 

للد ر  لبيضاء،  لتجزئة ،57  لطابق 
 لخامس، شارع ما3ن ستف3ت،  لحي 

 لحسني،  لد ر  لبيضاء.
س.ت.  لد ر  لبيضاء: 272)25

رقم  لتع2يف  ملوحد: 
222729222222227

رقم  لتع2يف  لض2يبي: 2222229
) لش2كة(

بمو 1 ق2 ر ت  لش2يك  لوحيد)
(,(2(2 مارس) (2 بتاريخ) في  لش2كة 

تق2ر ما 3لي:
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة) (-
شارع  ألريبي  يالال  لد ر) (27 من)
إلى ب2ج  لقط1  ملالي للد ر)  لبيضاء)
ما3ن) شارع  (،57  لبيضاء،) لتجزئة)
أنفا،) لحي  لحسني،) لد ر) ستف3ت،)

 لبيضاء.
ق2 ر ت) محض2  إ3د ع  تم  لقد  (
 لش2يك  لوحيد لتاريخ)2)مارس2)2) 
في) للد ر  لبيضاء) بالسجل  لتجاري 
2))3نا23)))2))تحت  ل2قم)829128.
876I

س- طلس

 SOCIETE HALLOUM DE
TRAVAUX

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

س- طلس
 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم 12 ، 2222)، بني مالل 
 ملغ2ب

 SOCIETE(HALLOUM(DE
TRAVAUX  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2قم 28  

بلوك 2  ملسيفة  - 2222) بني مالل 

 ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(255

بمقت�ضى  لجمع  لعام)

 (2(( 26)3نا23)  إلستثنائي  ملؤرخ في)

بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع  تم 

من) أي  درهم«) (522.222« قدره)

»2.222.222)درهم«)إلى)»2.522.222 

تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)22)3نا23)

))2))تحت رقم)98.

877I

WORLD(CONSULTING(SARL.AU

ENVIPRONORD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

WORLD(CONSULTING(SARL.

AU

2) شارع كارنوط  لطابق  لخامس 

مكت1 رقم )2 ، 92222، طنجة 

 ملغ2ب

ENVIPRONORD ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 25 

شارع  المام مالك  بن أنس - 222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 8))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

رأسمالها) مبلغ  ( (ENVIPRONORD

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

 إل تماعي رقم)25)شارع  المام مالك)

222)9) لع2 ئش  ملغ2ب) (-  بن أنس)

نتيجة ل):)أزمة كورونا.

 25 و حدد مق2  لتصفية ب رقم)

شارع  المام مالك  بن أنس)-)222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب.)

و عين:

و) بوي1  (  لسيد)ة() ملصطفى)

 (6 زنقة) شارية  لال  حي  عنو نه) ()

)ة() طنجة  ملغ2ب كمصفي) (92222

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)272.

878I

SAC A PAIN SARL AU

صاك ابان ش م م لشريك وحيد
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

SAC A PAIN SARL AU

 QI(AL(MASSAR 292

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

صاك  بان ش م م لش2يك وحيد  

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 292  لحي 

 لصناعي  ملسار - 1222 م2 كش 

 ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

ب2مضان عبد لعزيز كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم))72)222.

879I

cafge

FOUR FOOD
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

cafge

 Mustapha(el(maani، (21

20130، casablanca(maroc

FOUR(FOOD ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 

 حمد  ملز طي  لطابق  الول رقم 8 

 ملعاريف  لد ر  لبيضاء 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522272

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 FOUR(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.FOOD

مخبزة)) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

حلويات

مموين  لحفالت.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)22) حمد)

 ملز طي  لطابق  الول رقم)8) ملعاريف)

2222)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):) ملغ2ب سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2222 (: محمد) حجاج   لسيد 

بقيمة)222)درهم.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  حجاج   لسيد 

  256 رقم) رياض  زنقة  حي  ملسجد 

92222)طنجة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد  حجاج   لسيد 

  256 رقم) رياض  زنقة  حي  ملسجد 

92222)طنجة)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82286.

882I

FIDUSAL

CAFE LA VALLEE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

FIDUSAL

2192وشارع طارق بن زياد حي 

 ملغ2ب  لع2بي تمارة ، 222)2، تمارة 

 ملغ2ب

CAFE LA VALLEE  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 

 ألر�ضي رقم 2  قامة  لبساتين - 

22222 سال  لجد3دة  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21595

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) ((2(( 22)ربف 23)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

لوشكلي))راطمة كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بسال)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)29)28.

882I

 لناظور للحسابات

ARABESQUE MND
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 لناظور للحسابات
شارع  الميف سيدي محمد  لحي 
 الد ري سيتي  ملحمد3ة بلوك د 
 لطابق  لثاني رقم 5 ، 222)6، 

 لناظور  ملغ2ب
ARABESQUE(MND ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2) ط2يق 

 زغنغان بويز ل2ز رن  حد دن 
 لناظور 222)6  لناظور  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.25872
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
حميد) ب2كاني  )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (222
222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()ب2كاني)

صهي1 بتاريخ)27)3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)21).
88(I

 FIDUCIAIRE(DE(MANAGEMENT(ET

D’INVESTISSEMENT

 GENERAL WORK BUILDER
ET ENERGY

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(DE(MANAGEMENT
ET(D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 GENERAL(WORK(BUILDER(ET
ENERGY ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 522 أ 
تجزئة باب  ألندلس ط2يق مكناس 
محل رقم 2 - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 GENERAL( WORK( BUILDER( ET

.ENERGY

:) ألشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملختلفة و النعاش  لعقاري.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)522 

أ تجزئة باب  ألندلس ط2يق مكناس)

محل رقم)2 - 22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 (5.222 ( (:  لسيد معطلة محمد)

حصة بقيمة)22)درهم للحصة.

 (5.222 ( (: ( أك2م) زهيفي   لسيد 

حصة بقيمة)22)درهم للحصة.

 لسيدة  لحمدي  ك2 م):))5.222) 

حصة بقيمة)22)درهم للحصة.

 (5.222 ( (:  لسيدة تفاحي حنان)

حصة بقيمة)22)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  معطلة   لسيد 

شقة) أبو  لطي1  ملتنبي  شارع  ((2

راس) (22222 م.ج) 9) قامة  ملتبي 

 ملغ2ب.

عنو نه) () ( أك2م) زهيفي   لسيد 

شارع) (2 6) لطابق)  قامة معاد شقة)

3وسف  بن تاشفين و د راس)22222 

راس  ملغ2ب.

 لسيدة  لحمدي  ك2 م عنو نه) ()

7)تجزئة ك2ين بارك شقة)5) لطابق)) 

ملع1  لخيل))22222)راس  ملغ2ب.

عنو نه) () حنان  تفاحي   لسيدة 

موالي  دريس) تجزئة  (5 شارع) (58

تغات)22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد  معطلة   لسيد 

 9 شارع أبو  لطي1  ملتنبي شقة) ((2

 قامة  ملتبي م.ج)22222)راس  ملغ2ب

عنو نه) () ( أك2م) زهيفي   لسيد 

شارع) (2 6) لطابق)  قامة معاد شقة)

3وسف  بن تاشفين و د راس)22222 

راس  ملغ2ب

 لسيدة  لحمدي  ك2 م عنو نه) ())

 ( 5) لطابق) تجزئة ك2ين بارك شقة)

ملع1  لخيل))22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)626.

882I

موروكو كومبتونس  كاونت

MAISON FLAMINGO SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

موروكو كومبتونس  كاونت

شقة 27  لطابق 1 ب2ج منارة ) 

مدخل   شارع عبد  لك2يم  لخطابي 

، 12222، م2 كش  ملغ2ب

 MAISON(FLAMINGO(SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  دو ر 

 لغزوة  لجماعة  لحض2ية. - 11222 

 لصوي2ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

62(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((1

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAISON(FLAMINGO(SARL
تشغيل) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

وإد رة دور  لضيارة.
-)تموين وت2ريه سياحي.

-) لتفويج  لسياحي بكارة أشكاله)
وفي كارة  ملجاالت.

و إلد رة) و ملساعدة  -) إلستشارة 
و لعقار ت) مجاالت  لسياحة  في 

و لتمويل.
وإصالح  ميع) وصيانة  بناء) (-

مالكي  لعقار ت و لسياح.
وإعادة) وإد رة  وتشغيل  إد رة  (-
بيع  ميع  لسلع  لتي تنتجها  لش2كة)
بشكل مباش2 أو عبف  إلنتفنت و لحقوق)
 ملنقولة أو  ملشاركة أو  ملساهمات أو)

غيف ذلك..
دو ر) ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لغزوة  لجماعة  لحض2ية.)-)11222 

 لصوي2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
لور ن) نيكوالس  رلمش   لسيد 
222)درهم) 175)حصة بقيمة) ( (: أرنو)

للحصة.
أوثنين) رانيل   لسيدة  يسيكا 
حصة) (175 ( (:  يف رد زو ة رالماند)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 GEG( INVESTMENT  لش2كة)
SARL :  52)حصة بقيمة)222)درهم)

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
لور ن) نيكوالس  رلمش   لسيد 
22)شارع  لجد3د) أرنو عنو نه) ()رقم)

252)9))سورسنز))ر2نسا.
أوثنين) رانيل   لسيدة  يسيكا 
رقم)  يف رد زو ة رالماند عنو نه) ()
)سورسنز)) (9(252 شارع  لجد3د) (22

ر2نسا.
 GEG( INVESTMENT  لش2كة)
SARL)عنو نه) ()22)شارع بيك))))2  

7)))))لوكسمبورغ ر2نسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

لور ن) نيكوالس  رلمش   لسيد 

22)شارع  لجد3د) أرنو عنو نه) ()رقم)

252)9))سورسنز))ر2نسا

أوثنين) رانيل   لسيدة  يسيكا 

رقم)  يف رد زو ة رالماند عنو نه) ()

)سورسنز)) (9(252 شارع  لجد3د) (22

ر2نسا

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصوي2ة))بتاريخ)21)ربف 23)

))2))تحت رقم))1.

881I

 لناظور للحسابات

EL OUTHMANI CAR

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 لناظور للحسابات

شارع  الميف سيدي محمد  لحي 

 الد ري سيتي  ملحمد3ة بلوك د 

 لطابق  لثاني رقم 5 ، 222)6، 

 لناظور  ملغ2ب

EL(OUTHMANI(CAR  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 ملسيفة رقم 87  لناظور 222)6 

 لناظور  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8662

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تم تعيين) )))د نبف)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 لعثماني 3ونس كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)21)ربف 23)

))2))تحت رقم)25).

885I

DIAMOND(SANDS

ديامند ساندس
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

DIAMOND(SANDS

 34AV(TANTAN(RÉSIDENCE

 SOULAIMAN(I ,ENTRESOL

 BUREAU(N°7 TANGER ، 90000،

TANGER(MAROC

د3امند ساندس ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 21 شارع 

طانطان إقامة سليمان 2 بين  الرض 

مكت1 رقم 7 - 92222 طنجـة 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.228829

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

ساندس)) د3امند   لش2يك  لوحيد 

درهم) (222.222 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (21 مق2ها  إل تماعي) وعنو ن 

طانطان إقامة سليمان)2)بين  الرض)

مكت1 رقم)7 - 92222)طنجـة  ملغ2ب)

نتيجة ل):)إر دة  لش2يك  لوحيد.

و حدد مق2  لتصفية ب)21)شارع)

طانطان إقامة سليمان)2)بين  الرض)

مكت1 رقم)7 - 92222)طنجـة  ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لعشيفي  ( أحمد)  لسيد)ة()

عنو نه) ()227)شارع محمد  لخامس)

إقامة دوس ماريس)2 92222)طنجـة)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 227 (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

دوس) إقامة  محمد  لخامس  شارع 

ماريس)2طنجـة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)982.

886I

Bennani(&(Associes

ريفم ت2ماست

)FERME TERMAST( 

إعالن متعدد  لق2 ر ت

(FERME(TERMAST( ريفم ت2ماست

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

ش2يك وحيد

ب2أس مال: 22.222.222 درهم

 ملق2  ال تماعي: بورت أنفا 2, شارع 

باب  ملنصور،  ملبنى C,  لطابق 

 ألول،  ملكت1 رقم 2،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

س.ت.  لد ر  لبيضاء – 789)27

رقم  لتع2يف  لض2يبي - 2751581)

رقم  لتع2يف  ملوحد – 

2228(5259222225

) لش2كة(

بمو 1 ق2 ر ت  لش2يك  لوحيد)

بتاريخ)21)شتنبف)2)2)،)تق2ر ما 3لي:

-) ملصادقة على  لنظام  ألسا�ضي)

 ملحدث للش2كة تز منا مع  لتفويت)

كتاني) عم2  به  لسيد  قام   لذي 

ملجموع  لحصص  لتي كان 3متلكها في)

رأس مال  لش2كة،)أي ثالثة وثالثون)

إلى  لش2يك) (22.222 حصة) ألف 

 لوحيد.

ق2 ر ت) محض2  إ3د ع  تم  لقد 

شتنبف) (21 لتاريخ)  لش2يك  لوحيد 

للد ر) بالسجل  لتجاري  ((2(2

تحت) ((2(2 د نبف) (6 في)  لبيضاء)

 ل2قم)722. 

887I
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Bennani(&(Associes

ساريله

)Safilait(  
إعالن متعدد  لق2 ر ت

(Safilait(  ساريله
ش2كة مساهمة ذ ت مجلس إد رة
ب2أس مال 11.222).217 درهم

 ملق2  ال تماعي:  ماعة بن وكيل 
 ,BP 240 2),  لفقيه بن صالح(((

إقليم  لفقيه بن صالح
س.ت.  لفقيه بن صالح: 2655

رقم  لتع2يف  ملوحد: 
222556(1722228(

رقم  لتع2يف  لض2يبي: 2252769
) لش2كة(

بمو 1 ق2 ر ت  لجمعية  لعامة)
 2( بتاريخ) للمساهمين   الستثنائية 

أكتوب2)2)2),)تق2ر ما 3لي:
معا3نة  ستقالة  لسيد) (-
صفته) من  ب2 دة  سعد  محمد 

كمتص2ف؛
معا3نة  ستقالة  لسيد) (-

عم2 كتاني كمتص2ف؛)و
تعد3ل  لنظام  ألسا�ضي) (-

للش2كة.
ق2 ر ت) محض2  إ3د ع  تم  لقد 
 لجمعية  لعامة  الستثنائية  ملنعقد)
بالسجل) ((2(2 أكتوب2) (2( بتاريخ)
 6 بتاريخ) للفقيه بن صالح   لتجاري 

د نبف)2)2))تحت  ل2قم)722.
888I

GENIE(MANAGEMENT((CONSULTING

ACHRAF THR CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

  GENIE(MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 257
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER(MAROC
ACHRAF(THR(CAR  ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  مل2س 
أشناد  لقطعة ) تجزئة 6))) - 

92222 طنجة  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.89529

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تعيين) ((2(( 3نا23) ((7  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 
 لطاه2ي محمد أش2ف))كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52726).
889I

FIDUCIAIRE(INTERNATIONALE(JFK

BATCYB
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 FIDUCIAIRE(INTERNATIONALE
JFK

)6 شارع سيدي عبد  ل2حمان 
 لشقة 2 ، 22)2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
BATCYB »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: )1) شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاني - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.299169

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)21)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 222 بقيمة) حصة  (26222 تفويت)
ط2ف) من  للحصة  لو حدة  درهم 
لصالح  لسيد) ريل  ك2ين  ش2كة 
ماكس روز ري و))تفويت)1222)حصة)
للحصة  لو حدة) درهم  (222 بقيمة)
من ط2ف  لسيد إ3ڭون مور لصالح)

 لسيد ماكس روز ري.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
قبول  ستقالة) ق2ر  لجمع  لعام،)
ڭاج) مور،) لسيد  إ3ڭون   لسيد 

ت2يبيانو ڤالتيف و  لسيد ليڤيو زيز  من))
وتعيين) ( منصبهم كمسيف3ن للش2كة،)
 لسيد ماكس روز ري،)كمسيف  د3د.)
تام ونهائي) أعطى  لجمع  لعام إب2 ء)
ت2يبيانو) ڭاج  مور،) إ3ڭون  للسادة 
ڤالتيف و ليڤيو زيز ))،)على أد ء)مهامهم)

كمسيف3ن للش2كة.
على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
إعادة) ق2ر  لجمع  لعام،) ما3لي:)
صيغة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة ذ ت)
 ملسؤولية  ملحدودة))و  ملصادقة على)
للش2كة))  لنظام  ألسا�ضي  لجد3د 
بش2يك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ر2يد.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)*:) لذي 3نص على ما3لي:)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)292)82.
892I

Bennani(&(Associes

بيل افريكا
ش2كة  ملساهمة

حل ش2كة

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5 ، 20030،

Casablanca(Maroc
بيل  ر2يكا ش2كة  ملساهمة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي نيفش2 
بارك، 2222 شارع  لقدس، شور 

27, سيدي مع2وف - 72)2) 
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229652
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(2 3ونيو) (26  ملؤرخ في)
مبلغ) ( بيل  ر2يكا) ش2كة  ملساهمة 
درهم) (218.222.222 رأسمالها)
نيفش2) مق2ها  إل تماعي  وعنو ن 
شور) شارع  لقدس،) (2222 بارك،)
 (2(72 (- مع2وف) سيدي  (,27
(: ل) نتيجة   لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

ق2 ر) بعد  للش2كة  ود3ة  تصفية 

 ملساهمين..

نيفش2) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

شور) شارع  لقدس،) (2222 بارك،)

 (2(72 (- مع2وف) سيدي  (,27

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

و) صد3قي  ( ( شكي1)  لسيد)ة()

حي) تدغين  زنقة  بل  (,2 عنو نه) ()

52)2)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)  لسالم)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2)2))تحت رقم)799822.

892I

sacompta(sarl(au

STE VIDRAL SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

sacompta(sarl(au

11) شارع  لجيش  مللكي ميسور ، 

52)22، ميسور  ملغ2ب

STE(VIDRAL(SARL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لقدس 

ميسور - 52)22 ميسور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(299

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.VIDRAL(SARL
:) عمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مختلفة ومنشات.
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
ميسور) (22(52 (- ميسور)  لقدس 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
) لحجاجي)  لسيد  حمد  مين)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.
 لسيد 3اسين ك2نود):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
) لحجاجي)  لسيد  حمد  مين)
عنو نه) ()حي  لقدس ميسور)52)22 

ميسور  ملغ2ب.
عنو نه) () ك2نود  3اسين   لسيد 
ميسور) (22(52 حي  ل2ياض ميسور)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
) لحجاجي)  لسيد  حمد  مين)
عنو نه) ()حي  لقدس ميسور)52)22 

ميسور  ملغ2ب
عنو نه) () ك2نود  3اسين   لسيد 
ميسور) (22(52 حي  ل2ياض ميسور)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  البتد ئية ببوملان)

))2))تحت رقم)))2)/2).
89(I

FLASH(ECONOMIE

DIORH 
إعالن متعدد  لق2 ر ت

DIORH
مق2ها  ال تماعي: 21 زنقة  مل2ت�ضى 

 لطابق 2  لد ر  لبيضاء
 ملوضوع  لعام:مكت1  لدر سات و 

إد رة  ملو رد  لبش2ية

رأسمالها:2.222.222 درهم 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

519(7

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

للش2كاء) ملؤرخ بتاريخ)2))3نا23)))2) 

ق2ر

تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة) (

من ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة إلى)

ش2كة)) ملساهمة  ملبسطة و  إلحاطة)

تفويض  ملسيف  لسابق) حق  بنها3ة 

وتعيين  لسيد  لسعيد  لبالل ك2ئيس)

 د3د ملدة غيف محددة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5212.

892I

FLASH(ECONOMIE

 INSTITUT RESSOURCES

HUMAINES
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 INSTITUT RESSOURCES

HUMAINES

مق2ها  ال تماعي: 21 زنقة  مل2ت�ضى 

 لطابق 1  لد ر  لبيضاء

 ملوضوع  لعام:مكت1  لدر سات 

و ستشارة في  لتدري1

رأسمالها:622.222 درهم 

672)22:رقم  لتقييد في  لسجل 

 لتجاري

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

للش2كاء) ملؤرخ بتاريخ)2))3نا23)))2) 

ق2ر تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة)

من ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة إلى)

ش2كة  ملساهمة  ملبسطة و  إلحاطة)

بنها3ة حق تفويض  ملسيف ن  لسابقان)

وتعيين  لسيد  لسعيد  لبالل ك2ئيس)

 د3د ملدة غيف محددة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))521.

891I

QUALICIA(CONSULTING

VIGNALI SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

QUALICIA(CONSULTING

 RÉSIDENCE(AMINE(DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA(MOULAY(ALI(CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

VIGNALI SARL AU ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 8 ر س 

 غيل  ملنظ2  لجميل م ج مكناس - 

52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55262

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.VIGNALI SARL AU

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-)مز رع.

- ستيف د و تصد23.

لصالح  لغيف  قل) -نقل  لبضائع 

من)3,5)طن.

رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

ج) م  ر س  غيل  ملنظ2  لجميل  (8

مكناس)-)52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عالل) علي  باحجي   لسيد  3ت 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عالل)) علي  باحجي   لسيد  3ت 
ر س  غيل  ملنظ2) (8 رقم) عنو نه) ()
 لجميل م ج مكناس)52222)مكناس)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عالل) علي  باحجي   لسيد  3ت 
ر س  غيل  ملنظ2) (8 رقم) عنو نه) ()
 لجميل م ج مكناس)52222)مكناس)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم))52.

895I

2AIN(GROUPE(COMPTA

STE VICTORIA TRADING
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

2AIN(GROUPE(COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI(MELLAL(MAROC
STE(VICTORIA(TRADING   ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
لوكيلية شارع  ل2باط رقم 7) بني 

مالل 2222) بني مالل  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9925

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)7))أكتوب2)2)2))تم تعيين)
مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()غز وي)

 لسعد3ة))كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( مالل) ببني   البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)2222.

896I
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FAD(CONSULTING

آش.ب.فير
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FAD(CONSULTING
  rue(ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC
آش.ب.ريف ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 15، زنقة 
عبد  لقادر مفتك٬2  لطابق  لثاني، 

شقة رقم 1ـ   لد ر  لبيضاء - 2222) 
 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522629

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

آش.ب.ريف.
بيع مو د) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لبناء)بالجملة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)15،)زنقة)
مفتك٬2) لطابق  لثاني،) عبد  لقادر 
شقة رقم)1)ـ) لد ر  لبيضاء)-)2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد بال2 �ضي هشام)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد بال2 �ضي هشام عنو نه) ()

دو ر  لعشارة  لغنادرة  لزمام2ة)

بنور) سيدي  ((1(2( بنور) سيدي 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد بال2 �ضي هشام عنو نه) ()

دو ر  لعشارة  لغنادرة  لزمام2ة)

بنور) سيدي  ((1(2( بنور) سيدي 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822882.

897I

FIDULONIA

NERMIN
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وراة ش2يك

FIDULONIA

 AV(DES(FAR(RES(ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN(MAROC

NERMIN  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لنهج 

تطو ن م2تيل - 92252 م2تيل 

 ملغ2ب.

وراة ش2يك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(285

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

))2))تم  إلعالم) 3نا23) (26  ملؤرخ في)

بوراة  لش2يك رحمة)) مليموني و توزيع)

ل2سم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 (227 أب2يل) (29 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):

 لسيد)ة()محمد  مليموني))،))228 

حصة.

 52 ( (، ( لطيفة  مليموني)  لسيد)ة()

حصة.

 لسيد)ة() حسان  مليموني))،))52 

حصة.

 52 ( (، ( سعاد  مليموني)  لسيد)ة()
حصة.

 (2 ( (، ( هشام  مليموني)  لسيد)ة()
حصة.

 (2 ( (، ( محمد  مليموني)  لسيد)ة()
حصة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)189.
898I

FAD(CONSULTING

صفاء النور عقار
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FAD(CONSULTING
  rue(ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC
صفاء  لنور عقار ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 15، زنقة 
عبد  لقادر مفتك٬2  لطابق  لثاني، 

شقة رقم 1ـ   لد ر  لبيضاء - 2222) 
 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
صفاء) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

 لنور عقار.
:) إلنعاش) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)15،)زنقة)
مفتك٬2) لطابق  لثاني،) عبد  لقادر 
شقة رقم)1)ـ) لد ر  لبيضاء)-)2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد صالح  ملحمودي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد عبد  ل2حيم ر2حوي):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد صالح  ملحمودي عنو نه) ()
 25 95))زنقة) ))رقم) تجزئة  ملكانسة)

62)2)) لد ر) بوسكورة  لنو ص2)

 لبيضاء) ملغ2ب.
ر2حوي) عبد  ل2حيم   لسيد 

دو ر  لحد دة  ماعة) عنو نه) ()

 16222  لسبيعات  قليم  ليوسفية)

 ليوسفية  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد صالح  ملحمودي عنو نه) ()
 25 95))زنقة) ))رقم) تجزئة  ملكانسة)

62)2)) لد ر) بوسكورة  لنو ص2)

 لبيضاء) ملغ2ب
ر2حوي) عبد  ل2حيم   لسيد 

دو ر  لحد دة  ماعة) عنو نه) ()

 16222  لسبيعات  قليم  ليوسفية)

 ليوسفية  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822885.

899I

 ئتمانية مومن

STE ECOSYS  VERT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 ئتمانية مومن

)2 زنقة سبتة بوع2رة، 22)62، 

بوع2رة  ملغ2ب

STE(ECOSYS  VERT ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي شل2ع عبد 
 ل2حمان  أل3وبي رقم 1) - )6222 

تندر رة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2225

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ECOSYS((VERT
:)مقاول في) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لبناء)و  ألشغال  ملختلفة،
 ألشغال  لفالحية

ممول  لحفالت.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شل2ع عبد)
 6222(  -  (1 رقم)  ل2حمان  أل3وبي 

تندر رة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  3ت بها ز 3د):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  3ت بها ز 3د عنو نه) ()دو ر)
ز كورة) (177(2 (  منك2 ن  3ت والل)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  3ت بها ز 3د عنو نه) ()دو ر)
ز كورة) (177(2 (  منك2 ن  3ت والل)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بفجيج)

))2))تحت رقم)27/))2).

922I

RACHID

 RKIA  AUTO  S.A.R.L AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

RACHID

 Oued(Ennachef(Lot(Millitaire

 Rue(Abou(Katada(NR 13 -

 Oujda(Oued(Ennachef(Lot

 Millitaire(Rue(Abou(Katada

 NR 13 - Oujda، 60040، Oujda

Maroc

 )RKIA  AUTO  S.A.R.L )AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : شارع 

عبد  لك2يم  لخطابي رقم 271 - 

61552  2 دة  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.22267

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (29  ملؤرخ في)

RKIA((AUTO((S.A.R.L()AU()ش2كة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك)

 لوحيد مبلغ رأسمالها)22.222)درهم)

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عبد)

 61552  -  271  لك2يم  لخطابي رقم)

الستحالة) نتيجة   2 دة  ملغ2ب 

تحقيق  لهدف  ال تماعي  لذي)

حددته لنفسها.

و عين:

و) ( ( ( ) ل2بح) (  لسيد)ة() لزه2ة)

 95 رقم) عنو نه) () لحي  لجد3د 

)ة() 61552) 2 دة  ملغ2ب كمصفي)

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)29)3نا23)))2))وفي شارع عبد)

 61552  -  271  لك2يم  لخطابي رقم)

 2 دة  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم))29.

922I

 ئتمانية مومن

STE IKHWANE OUFKIR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 ئتمانية مومن

)2 زنقة سبتة بوع2رة، 22)62، 

بوع2رة  ملغ2ب

STE(IKHWANE(OUFKIR ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 ملسيفة  لخض2 ء رقم 86 - 22)62 

بوع2رة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22(7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.IKHWANE(OUFKIR

م2كز) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
تجاري

مقهى

نقل  لبضائع لحساب) في  مقاول 

 لغيف

شحن  الرساليات للخارج.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 62(22  -  86 رقم)  ملسيفة  لخض2 ء)

بوع2رة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد أورقيف حميد):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

522)حصة) ( (:  لسيد أرقيف سعيد)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () حميد  أورقيف   لسيد 

شارع  ملسيف  لخض2 ء)رقم)16 22)62 

بوع2رة  ملغ2ب.

 لسيد أرقيف سعيد عنو نه) ()دو ر)

65152) لعيون)) ( تانش2في)  رقيفن 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () حميد  أورقيف   لسيد 

شارع  ملسيف  لخض2 ء)رقم)16 22)62 

بوع2رة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بفجيج)

))2))تحت رقم)25/))2).

92(I

IDRISSIDES(INVEST(CONSEIL

DAR DANIEL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تغييف تسمية  لش2كة

IDRISSIDES(INVEST(CONSEIL

)6 تجزئة  لضاوي 2 -  ملحاميد 

- م2 كش م2 كش، 12222، 

MARRAKECH(MAROC

DAR(DANIEL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي  مللك 

 ملسمى عائشة دو ر لعضم رقم 2 

 لويد ن م2 كش - 12222 م2 كش  

 ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

92292

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((229 مارس) (26  ملؤرخ في)

(»DAR(DANIEL«(تسمية  لش2كة من

.»STE(LESTERLIN(DANIEL«(إلى

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

مارس) ((2 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

229))تحت رقم)2)2227.

922I
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fidexpertise

STE YASSTRAP
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

fidexpertise

22 زنقة  لقص2 لطابق  لخامس 

شقة رقم  22 معارف  لد ر لبيضاء. 

، 2222)،  لد ر لبيضاء.  ملغ2ب

STE(YASSTRAP ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 ملسيفة ف ب 9)  لطابق 2  لشقة 

29  ملحمد3ة - 2222)  ملحمد3ة 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1229

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

 STE(ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

YASSTRAP))مبلغ رأسمالها)222.222 

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة)

 ملسيفة ف ب)9)) لطابق)2) لشقة)29 

2222)) ملحمد3ة  ملغ2ب) (-  ملحمد3ة)

نتيجة ل):)تصفية  لش2كة.

تجزئة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

 ملسيفة ف ب)9)) لطابق)2) لشقة)29 

 ملحمد3ة)-)2222)) ملحمد3ة  ملغ2ب.)

و عين:

و) ( تابث) ( ( ( عبد لك2يم)  لسيد)ة()

 2(6 رقم) حي  لسماعلة  عنو نه) ()

 (2222 سطات) شارع  لشنقيط 

سطات  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخاب2ة و محل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)59).

921I

FIDUCIAIRE(DE(SAFI(»FIDUSAF

افريست كلوبال تريد
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF

 2RUE(KHADIR(GHAILANE(SAFI

، 46000، SAFI(MAROC

 ر2يست كلوبال ت2يد ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 21 
زنقة  لقشلة  لقد3مة حي سيدي 

بوزيد - 16222  سفي  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(192

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 ر2يست كلوبال ت2يد.

تصد23) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

بنصف  لجملة  ألسماك و منتو اتها)

 لثانوية

مقاول  لبناء)وخدمات مختلفة.
 21 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
سيدي) حي  زنقة  لقشلة  لقد3مة 

بوزيد)-)16222) سفي  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 92.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  حمد حالب):))922)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () حالب   لسيد  حمد 

زنقة تخ2بينت حي سيدي بوزيد) ((8

16222) سفي  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () حالب   لسيد  حمد 

زنقة تخ2بينت حي سيدي بوزيد) ((8

16222) سفي  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بآسفي))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

925I

FIDUNIVERSEL

جلتك

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

توسيع نشاط  لش2كة)

FIDUNIVERSEL

 AVENUE(HASSAN(SEGHIR 22

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA(MAROC

 لتك ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 6) شارع 

م2�ضى سلطان شقة 2 طابق 2 - 

2722)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.528292

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)29)3نا23)))2))تمت إضارة)

إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

تهيئة  ملباني وتصميمها وتجد3دها)

إد رة  ملشاريع) إلى  باإلضارة  (،

و لتنسيق) و لتنظيم  وإد رة  ملوقع 

و لتخطيط و إلد رة.

•)أعمال  لتجارة  لز اج..

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)82.

926I

 FIDUCIAIRE(DE(MANAGEMENT(ET

D’INVESTISSEMENT

TRAMICO
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 FIDUCIAIRE(DE(MANAGEMENT

ET(D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

TRAMICO »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 58 ط2يق 

مكناس  - - ميدلت  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 26.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)غشت)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

وراة ش2يك ومسيف  لش2كة

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تعيين مسيف وموقع للش2كة)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة  لحصص) ش2يك  وراة 

كالتالي  لسيدة) موزعة   ال تماعية 

و لسيد) حصة  (7222 راني) طوبالي 

بنتو سيمون)2222)حصة

على) 3نص  26:) لذي  رقم) بند 

راني) طوبالي  تعيين  لسيدة  ما3لي:)

مسيفة و ملوقعة  لوحيدة للش2كة)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

نونبف) (25 بتاريخ) (  البتد ئية بميدلت)

2)2))تحت رقم)2)2)/222.

927I



عدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2))الجريدة الرسمية   3402

OUAZER(KAMAL(ET(JAOUAD

STE PIZZ BURG
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

OUAZER(KAMAL(ET(JAOUAD

 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،

30000، FES(MAROC

STE(PIZZ(BURG ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي :  ملتج2 
رقم 2 عمارة س رقم 2 تجزئة زه2ة 

 ملد ئن ) بلوك أ راس 22222 راس 

 ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.62622

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر) ((2(( ربف 23) (22 في)  ملؤرخ 

ش2كة ذ ت) (STE( PIZZ( BURG حل)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها)12.222)درهم)

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملتج2 رقم)

2)عمارة س رقم)2)تجزئة زه2ة  ملد ئن)

22222)راس  ملغ2ب) ))بلوك أ راس)

نتيجة لنها3ة  لنشاط.

و عين:
) لقدميفي) عبد  لكامل)  لسيد)ة()
تجزئة) (68 زنقة) (15 رقم) و عنو نه) ()

عين  لسمن)) ط2يق  س))  لعنبفة 

)ة() كمصفي) راس  ملغ2ب  (22222

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  ملتج2) ((2(( ربف 23) (22 بتاريخ)
تجزئة زه2ة) (2 عمارة س رقم) (2 رقم)

22222)راس) ))بلوك أ راس)  ملد ئن)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))2)/628.

928I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

BY HALA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

 SOCIETE(FIDU(SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
BY(HALA ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
 لجيش  مللكي  قامة  لسعيدي 

مكات1  لفتح  لطابق 5  لشقة 5)  - 
22222 راس  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.68925
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)26)د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
»شارع  لجيش  مللكي  قامة  لسعيدي)
مكات1  لفتح  لطابق)5) لشقة)5)  - 
»متج2) إلى) راس  ملغ2ب«) (22222
م2يم) 6) لطابق  ألر�ضي  قامة  رقم)
راس)) (22222 (- ط2يق  3موز ر راس)

 ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)512.
929I

MON(COMPTABLE(SARL

DOTKOME
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MON(COMPTABLE(SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA(MAROC

DOTKOME ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عبد 
 لخالق ط2يس  ز وية زنقة  مينة 

ب2حلية  لطابق  لثاني - 62222 
و دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28762

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DOTKOME
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) العالميات)

و لبفمجة.
شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
عبد  لخالق ط2يس))ز وية زنقة  مينة)
ب2حلية  لطابق  لثاني)-)62222)و دة)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: نبيل عبد  لقوي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  ب2 هيم عبد  لالوي):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد نبيل عبد  لقوي عنو نه) ()
 61222 زناكة) قص2  ورطان  زنقة 

ركيك  ملغ2ب.
عبد لالوي)  لسيد  ب2 هيم 
عنو نه) ()دو ر علو نة سيدي بلقاسم))

222)6)تاوري2ت  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد نبيل عبد  لقوي عنو نه) ()
 61222 زناكة) قص2  ورطان  زنقة 

ركيك  ملغ2ب
عبد لالوي)  لسيد  ب2 هيم 
عنو نه) ()دو ر علو نة سيدي بلقاسم))

222)6)تاوري2ت)) ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)187.

922I

LAYODIS

HAPPY SWEET
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LAYODIS

257،شارع  نفا،  لطابق 2، رقم 

)2 مك2ر ، 2222)،  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب

HAPPY(SWEET ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تقاطع 

شارع محمد  لخامس و زنقة أ3ت 

باعم2 ن،  لعمارة »A «  ،  لطابق 

 لخامس،  لشقة 526 - 2552) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.282(89

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

مفيد) ( محمد) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.222

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.222

22)د نبف) ) لسحيمي بتاريخ) ( م2زوق)

.(2(2

مفيد) ( محمد) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.222

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.222

م2و ن عتيق بتاريخ)22)د نبف)2)2).

تفويت  لسيد))ة()أحمد)) لسحيمي)

أصل) من  حصة   تماعية  ((.222

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  ((.222

د نبف) (22 ) لسحيمي بتاريخ) م2زوق)

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)216)82.
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SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

G5 STYLE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 SOCIETE(FIDU(SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

G5 STYLE »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع 

 لجيش  مللكي  قامة  لسعيدي 

مكات1  لفتح  لطابق 5  لشقة 5) - 

22222 راس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.66275

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(2 نونبف) (((  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

:) لذي 3نص على) ق2 ر رقم  ألول)

من) تحويل  ملق2  أل تماعي  ما3لي:)

شارع  لجيش  مللكي  قامة  لسعيدي)

 (5 5) لشقة) مكات1  لفتح  لطابق)

 لى  لقطعة))رقم)62)شارع  بن طفيل)

 لحي  لصناعي سيدي ب2 هيم

ق2 ر رقم  لثاني:) لذي 3نص على)
د23ي)) محمد  تفويت  لسيد  ما3لي:)

292)حصة من حصصه  لى  لسيدة)

 حسان  لصو ف)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  رقم  ألول:) لذي  بند 

من) تحويل  ملق2  أل تماعي  ما3لي:)

شارع  لجيش  مللكي  قامة  لسعيدي)

 (5 5) لشقة) مكات1  لفتح  لطابق)

 لى  لقطعة))رقم)62)شارع  بن طفيل)

 لحي  لصناعي سيدي ب2 هيم

بند رقم  لثاني:) لذي 3نص على)
د23ي)) محمد  تفويت  لسيد  ما3لي:)

292)حصة من حصصه  لى  لسيدة)

 حسان  لصو ف).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)629.

92(I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

ANNAKHIL AL AKHDAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 SOCIETE(FIDU(SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
ANNAKHIL(AL(AKHDAR ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 7) تجزئة 
 ملسف2  لطابق 2  لشقة رقم9 ط2يق 

موز ر - 22222 راس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72282
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ANNAKHIL(AL(AKHDAR
:)بيع  ملو د) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لغد ئية
 ستيف د و  لتصد23.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)7))تجزئة)
2) لشقة رقم9)ط2يق)  ملسف2  لطابق)

موز ر)-)22222)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: أحمد  لخض2)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

حسيني) صقلي   لسيد  ب2 هيم 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد أحمد  لخض2 عنو نه) ()7) 
 قامة ريان  لشقة)9)تجزئة  لياسمين)
راس) (22222 راس) ط2يق  3موز ر 

 ملغ2ب.
حسيني) صقلي   لسيد  ب2 هيم 
 5 22زنقة  ألخطل  لشقة) عنو نه) ()

م ج))22222)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد أحمد  لخض2 عنو نه) ()7) 
 قامة ريان  لشقة)9)تجزئة  لياسمين)
راس) (22222 راس) ط2يق  3موز ر 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)592.
922I

Cabinet(Solution(Consulting(and(Accounting

 HILAL TRAVAUX ET.
SERVICES

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 Cabinet(Solution(Consulting
and(Accounting

 Avenue(Al(Qods,N°6, appt(n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

 ملغ2ب
 HILAL(TRAVAUX(ET(SERVICES.
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 22 
شقة 8 زنقة موالي  حمد  لوكيلي 
حسان  - 22222  ل2باط   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
257779

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 HILAL.:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.TRAVAUX ET SERVICES
:) شغال و) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

بناء.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)عمارة)22 
موالي  حمد  لوكيلي) زنقة  (8 شقة)

حسان))-)22222) ل2باط)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: بنهالل) م2يم   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () بنهالل  م2يم   لسيدة 

 ل2ماني))25252) ل2ماني)) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بنهالل  م2يم   لسيدة 

 ل2ماني))25252) ل2ماني)) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)5)9.

921I

 BEPOLYCO((مكت1  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

 STE KASBAH CHANTIER
SARL  شركة قصبة االوراش 

ش.م.م
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مكت1  لدر سات  ملتعدد 
 الستشار ت  BEPOLYCO ش م م
رقم 222 حي  لحسني شارع موالي 
رشيد ورز ز ت ، 15222، ورز ز ت 

 ملغ2ب
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  STE(KASBAH(CHANTIER(SARL
ش2كة قصبة  الور ش ش.م.م  
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ))2 
حي تكمي  لجد3د  لجنوبية - 15222 

ورز ز ت  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22852
في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
KASBAH(CHANTIER(SARL))ش2كة)

قصبة  الور ش ش.م.م.
:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
بناء) في  مقاولة  (- و لبناء)  لعامة 
و  لص2ف) قنو ت  ل2ي  وصيانة 

 لصحي و  لتجارة بشكلها  لعام.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)))2 
حي تكمي  لجد3د  لجنوبية)-)15222 

ورز ز ت  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (:  لسيد  سامة  لحنفي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد  لحسين  عامم2)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) ()  لسيد  سامة  لحنفي 
826)حي تكمي  لجد3د  لجنوبية) رقم)

ورز ز ت))15222)ورز ز ت  ملغ2ب.
عنو نه) () عامم2   لسيد  لحسن 
))2)حي تكمي  لجد3د  لجنوبية) رقم)

ورز ز ت))15222)ورز ز ت  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  سامة  لحنفي 

826)حي تكمي  لجد3د  لجنوبية) رقم)
ورز ز ت))15222)ورز ز ت  ملغ2ب

عنو نه) () عامم2   لسيد  لحسن 
))2)حي تكمي  لجد3د  لجنوبية) رقم)

ورز ز ت))15222)ورز ز ت  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت))بتاريخ)21)ربف 23)

))2))تحت رقم)222.
925I

 ئتمانية مومن

BILAMI KESSAB BETAIL
ش2كة  لتضامن

تأسيس ش2كة

 ئتمانية مومن
)2 زنقة سبتة بوع2رة، 22)62، 

بوع2رة  ملغ2ب
BILAMI(KESSAB(BETAIL ش2كة 

 لتضامن
وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة بني 
تد يت رقم 221 - )6222 تندر رة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة  لتضامن 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2227

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
 ألسا�ضي لش2كة  لتضامن باملميز ت)

 لتالية:
شكل  لش2كة):)ش2كة  لتضامن.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BILAMI(KESSAB(BETAIL
أنتاج) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ألعالف و بيعها بالجملة
 ألعمال  لفالحية

ت2بية  ملو �ضي.
زنقة بني) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
تندر رة) (6222(  -  221 تد يت رقم)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد حبوبي لخض2):))21)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

حصة) (22 ( (:  لسيد هبادي بالل)

بقيمة)222)درهم للحصة.

22)حصة) ( (:  لسيد حماني محمد)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () لخض2  حبوبي   لسيد 

في هللا زنقة بني تد يت) حي  ل2 اء)

رقم)222 )6222)تندر رة  ملغ2ب.

 لسيد هبادي بالل عنو نه) ()زنقة)

في هللا) ) ل2 اء) حي) ((2 تاوري2ت رقم)

)6222)تندر رة  ملغ2ب.

عنو نه) () محمد  حماني   لسيد 

تندر رة) (6222( هللا) في  حي  ل2 اء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () لخض2  حبوبي   لسيد 

في هللا زنقة بني تد يت) حي  ل2 اء)

رقم)222 )6222)تندر رة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (29 بتاريخ) ( بفجيج)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)22/))2).

926I

مكت1  ملحاسبة  لصالحي

SOCIETE SOFINEG
إعالن متعدد  لق2 ر ت

مكت1  ملحاسبة  لصالحي

زنقة  ملد3نة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 

 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 و دة ، 

62222، و دة   ملغ2ب

SOCIETE SOFINEG »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: تجزئة 

 لبستان شارع عبد  ل2حمان 

 ملختاري رقم 222 - 62222 و دة 

 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28(65

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2/:) لذي  رقم) ق2 ر 

من) رأسمال  لش2كة  ررع  ما3لي:)

100.000,00)درهم  لى)500.000,00 

درهم

على) 3نص  )/:) لذي  رقم) ق2 ر 

موضوع) في  تغييف  ما3لي:)  2 ء)

حدف2/) شغال  لصباغة))  لش2كة:)

)/) لبيع و لش2 ء)بصفة عامة.أضارة)

مد  لقنو ت) 2/) ألشغال  لفالحية 

وش2 ء) بيع  بالتنقيط)/) و لسقي 

 ملو د و الالت  لفالحية2/)بيع))ت2كي1)

 أللو ح وأألالت)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

3نص) 2:) لذي  رقم  لفصل) بند 

على ما3لي:)حدد موضوع  لش2كة):2/ 

 ألشغال  ملختلفة وأشغال  لبناء.)/ 

بيع وش2 ء ملو د و الالت  لفالحية2/

:مد  لقنو ت)  ألشغال  لفالحية)

وش2 ء) بالتنقيط.1/بيع  و لسقي 

بالطاقة) و ألاللت  لخاصة  أأللو ح 

 ملتجددة  لشمسية و ل2يحية

(: رقم  لفصل  لسادس:) بند 

 لذي 3نص على ما3لي:)حدد رأسمال)

درهم) (500.000,00 في)  لش2كة 

مملوكة من ط2ف  لسيد  لو لي عبد)

هللا.

رقم  لفصل  لسابع:) لذي) بند 

رأسمال) حدد  ما3لي:) على  3نص 

درهم)) (500.000,00 في)  لش2كة 

رئة) من  حصة  (5222 قسمت  لى)

مملوكة) للحصة  درهم  (100,00

للسيد  لو لي عبد  للخ.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)122.

927I
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SOFICODEX

PERLE FABRIC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SOFICODEX
12 زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عم2 ، )222)،  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

PERLE(FABRIC ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 72،  قامة 
 بن بطوطة  ز وية  بن بطوطة وعبد 

 لك2يم  لد3وري،  لطابق  الول 
 ل2قم 2 - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522189

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 PERLE(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.FABRIC
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع  لخ2ز)
و لفضة) ، ألملنيوم  من  لبالستيك)
أسطو ني)) ألسود و لوردي و ألحم2()
،)توباز)،)دونات) ،)و لفيفوز أسطو ني)
وعلى) (، و لفيفوز() و ألحم2  ) لوردي 

شكل أنابي1.
بكل) بيع  لخ2ز  ملغناطي�ضي 

 أللو ن
بيع  ألحجار من  لعظام و  مل2 ان)

بأشكال متعددة
) لخ2زو  ألزر ر) بيع  ميع  نو ع)

بأحجام مختلفة.
و بيع  ميع ملحقات  لخياطة).

كل  لعملـيات) عامـة،) بصفـة  و 
 ملالية،) لتجارية،) لصناعية،)

 لعقـاريـة وغيـ2  لعقـاريـة ذ ت)
باألهـد ف  ملشـار) مبـاش2ة  صلـة 
إليـها أعـاله أو  لقـادرة على توسيـع و)

تطـوي2  لش2كـة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)72،) قامة)
)ز وية  بن بطوطة وعبد)  بن بطوطة)
 لك2يم  لد3وري،) لطابق  الول  ل2قم)

2 - 2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لحق بوك2ن):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد عبد  لحق بوك2ن عنو نه) ()
 (2522 شارع  نو ل) (2((-2(1

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد عبد  لحق بوك2ن عنو نه) ()
 (2522 شارع  نو ل) (2((-2(1

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822767.
928I

GLOBE(FIDUCIAIRE

GALA FOODS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

GLOBE(FIDUCIAIRE
21  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
28 ، 2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

GALA(FOODS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ) 

شقة 9 طبق ) زنقة موريس ر ريل 
بيلفيد23  لد ر  لبيضاء  - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.52(152

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (GALA( FOODS
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 إل تماعي رقم)))شقة)9)طبق)))زنقة)
موريس ر ريل بيلفيد23  لد ر  لبيضاء))
- 2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

ل):)غياب  لنشاط.
 ( رقم) مق2  لتصفية ب  و حدد 
زنقة موريس ر ريل) (( طبق) (9 شقة)
 (2222 (- ( بيلفيد23  لد ر  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

عبد  لحميد))) موالي   لسيد)ة()
921،حي) رقم) ((  لعلوي و عنو نه) ()
سال) (22222 موالي  سماعيل سال.)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)292)82.
929I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

FACE DENTAL CLINIC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 SOCIETE(FIDU(SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
FACE(DENTAL(CLINIC ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 79 شارع 
 لجيش  مللكي  قامة سليم  لطابق 
 ألول  لشقة رقم 7 - 22222 راس 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 FACE (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.DENTAL(CLINIC
مصحة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 2 حية للألسنان.
79)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
سليم  لطابق)  لجيش  مللكي  قامة 
راس) (22222  -  7  ألول  لشقة رقم)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
سعيدي) عبد  لآلاله   لسيد 
 222 2.222)حصة بقيمة) ( (: عم2 وي)

درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
سعيدي) عبد  لآلاله   لسيد 
أحمد) شارع  عنو نه) () عم2 وي 
 22222 ( 265) ألد رسة) بلف2يج رقم)

راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
سعيدي) عبد  لآلاله   لسيد 
أحمد) شارع  عنو نه) () عم2 وي 
 22222 ( 265) ألد رسة) بلف2يج رقم)

راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)659.

9(2I
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FIDUCIAIRE(KHALID

STE CAPRICE DE L›OCEAN
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(KHALID
 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 12

OUJDA(MAROC
 STE(CAPRICE(DE(L›OCEAN

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ) تجزئة 
بوبش2 ط2يق  لجز ئ2 - و دة - 

62222  و دة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28752

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 ماي) (21
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CAPRICE(DE(L’OCEAN
بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 السماك.
تجزئة) (( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- و دة) (- ط2يق  لجز ئ2) بوبش2 

62222))و دة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: محمد) خالد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 (  لسيد خالد محمد عنو نه) ()
و دة) (- تجزئة بوبش2 ط2يق  لجز ئ2)

62222)و دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

 (  لسيد خالد محمد عنو نه) ()
و دة) (- تجزئة بوبش2 ط2يق  لجز ئ2)

62222)و دة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)159.

9(2I

مكت1  لصاب2ي

TIHAD SHOPPING
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

مكت1  لصاب2ي
شارع مولي إسماعيل زنقة أكد23 
أب2 ج طنجة بلوك2 لطابق  لثالث 
رقم9) طنجة ، 92222، طنجة 

 ملغ2ب
TIHAD(SHOPPING ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي طنجة 
 لبالية مجمع  لصنوب2  رقم 227 
بلوك د  - 92222 طنجة   ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11829
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
TIHAD(SHOPPING))مبلغ رأسمالها)
مق2ها) وعنو ن  درهم  ((2.222
مجمع) طنجة  لبالية   إل تماعي 
 لصنوب2))رقم)227)بلوك د))-)92222 
:) زمة) ل) نتيجة  ) ملغ2ب  طنجة)

 قتصاد3ة.
طنجة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 227 رقم) ( مجمع  لصنوب2)  لبالية 

بلوك د))-)92222)طنجة)) ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ) لخملي�ضي)  لسيد)ة() حمد)
د) عمارة  مجمع  لصنوب2  عنو نه) ()
طنجة)) (92222   2(8 رقم) (5 طابق)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)971.
9((I

MISAGROUP

GHALIA PROD
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MISAGROUP
 AV(LALLA(YACOUT(ANGLE
 MUSTAFA(EL(MAANI 2EME

 ETG(N 62  61 ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

GHALIA(PROD ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 62 تقاطع 
اللة  لياقوت مع مصطفى  ملعاني 

 لطابق  لثاني رقم )6 - 2222)  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522715

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.GHALIA(PROD
3قوم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
منتج  ألرالم  لسينمائية بتصوي2 أي)
شخص 3ؤلف أو لد3ه سيناريوهات)
بالفنانيين) يستعين  أو  (، مؤلفة)
أو قد) (، أو  ألد ء) (،  لالزمين للتو يه)

تم أد ؤه..

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)62)تقاطع)
مصطفى  ملعاني) مع  اللة  لياقوت 
 لطابق  لثاني رقم))6 - 2222)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: بوزيد)  لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 2.222 (: بوزيد)  لسيد  ملهدي 

بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () بوزيد   لسيد  ملهدي 
عين) (7 رقم) (2( زنقة) زك2ياء) تجزئة 
 لشق  لبيضاء)2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () بوزيد   لسيد  ملهدي 
عين) (7 رقم) (2( زنقة) زك2ياء) تجزئة 
 لشق  لبيضاء)2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)259)82.

9(2I

AJBAR(CONSULTING

 AMELIORATION ET
 DEVELOPPEMENT DES

COMPTENCES PRIVE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

AJBAR(CONSULTING
 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
 ملغ2ب

 AMELIORATION(ET
 DEVELOPPEMENT(DES
 COMPTENCES(PRIVE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة
 ذ ت  لش2يك  لوحيد
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وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 29 
إقامة ف تجزئة موالي  لش2يف عين 

 لشقف  - ))262 راس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72997

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((9
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة) تسمية  لش2كة 
بمختص2) عند  إلقتضاء)
 AMELIORATION (: تسميتها)
 ET( DEVELOPPEMENT( DES

.COMPTENCES(PRIVE
تشغيل) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

م2كز  لتكوين وتطوي2  ملهار ت.
(، ،)و الستشار ت) -) لتدري1  ملنهي)

وتطوي2 تطبيقات  لحاسوب.
-) الستشار ت بكارة أشكالها.

وبيع) و مع  وإد رة  إنشاء) (-
 لبيانات.

-)تنظيم  ملقاوالت.
-) لتكوين  ملستم2.

إنجاز  لدر سات  إلستف تيجية) (-
لتطوي2  لش2كات و ملؤسسات.

تنفيذ  ميع  لصفقات) (-
أو  لخاصة  ملتعلقة)  لعمومية 

باألنشطة  ملذكورة.
 29 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
إقامة ف تجزئة موالي  لش2يف عين)

 لشقف))-)))262)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة سهام أزمي حسني):))222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

حسني) أزمي  سهام   لسيدة 
تجزئة) 3اسين  إقامة  (66 عنو نه) ()
أمين شارع موالي رشيد ط2يق صف2و)

22262)راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
حسني) أزمي  سهام   لسيدة 
تجزئة) 3اسين  إقامة  (66 عنو نه) ()
أمين شارع موالي رشيد ط2يق صف2و)

22262)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((5 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)262.

9(1I

CABINET(BEN(MOKHTAR

7EME AVENUE HOTÊLS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CABINET(BEN(MOKHTAR
 RUE(IMAM(ASSILI(RESIDENCE

 TAKAFOUL(N°15 1 ETG ،
90020، TANGER(MAROC

7EME(AVENUE(HOTÊLS ش2كة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 5 شارع 
3وسف  بن تاشفين  لطابق ) رقم 

2 - 92222 طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
91229

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((228 نونبف) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 7EME(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.AVENUE(HOTÊLS

ش2 ء،) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
بيع،)ك2 ء)وإد رة  لعقار ت

تقد3م  لخدمات  لفندقية)
و لعقارية.

شارع) (5 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
3وسف  بن تاشفين  لطابق)))رقم)2 

- 92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: ( عم2  لبوشتي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () عم2  لبوشتي   لسيد 
إقامة) مليلية  زنقة  شارع  لسالم.)
 29 رقم) )A) لشقة  نسيمة  لطابق)

92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () عم2  لبوشتي   لسيد 
إقامة) مليلية  زنقة  شارع  لسالم.)
 29 رقم) )A) لشقة  نسيمة  لطابق)

92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (2( بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

229))تحت رقم))221)).

9(5I

 ئتمانية)) لخبفة

BEFA PROMO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 ئتمانية   لخبفة
19  زنقة   ملد3نة ، 6222)، ب2شيد 

 ملغ2ب
BEFA(PROMO ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 217 شارع 

 ملقاومة  قامة  را   لطابق  لثاني 
شقة )) - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522182

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BEFA (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.PROMO
منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)217)شارع)
) لطابق  لثاني)  ملقاومة  قامة  را)
2222)) لد ر  لبيضاء)  -  (( شقة)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: 3اسين)  لسيد  لف2حي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد بلقد3م زك2ياء):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () 3اسين   لسيد  لف2حي 
دو ر  لهو ورة سيدي رحال  لشاطئ)

6222))ب2شيد  ملغ2ب.
عنو نه) () زك2ياء) بلقد3م   لسيد 
رحال) سيدي  تجزئة  لبش2ى  (295

 لشاطئ)6222))ب2شيد  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () 3اسين   لسيد  لف2حي 
دو ر  لهو ورة سيدي رحال  لشاطئ)

6222))ب2شيد  ملغ2ب
عنو نه) ()) زك2ياء) بلقد3م   لسيد 
رحال) سيدي  تجزئة  لبش2ى  (295

 لشاطئ)6222))ب2شيد  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822761.

9(6I
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ORENJI

FATOMED
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ORENJI
)2 شارع محمد  لخامس  لشقة 

رقم 1 حي  لحسني ب2كان ، 62222، 
ب2كان  ملغ2ب

FATOMED ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة رقم 
2  لطابق  لثاني عمارة مض2 ن شارع 

محمد  لخامس  - 62222  ب2كان 
 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8(97

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FATOMED
إنتاج) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملستلزمات  لطبية;
- الستيف د و لتصد23.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شقة رقم)
2) لطابق  لثاني عمارة مض2 ن شارع)
ب2كان) ( (62222 (- ( محمد  لخامس)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 221 ( (: محمد) حموش   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد حمودي سعد):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 222 ( (: خليل) عدر وي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  حموش   لسيد 
عمارة) إقامة  لنص2  إ23يس  تجزئة 
252)شقة)21 62222))و دة  ملغ2ب.
عنو نه) () سعد  حمودي   لسيد 
  62222 2)زنقة  ملقاومة حي  لحسني)

ب2كان  ملغ2ب.
عنو نه) () خليل  عدر وي   لسيد 
16)) لطابق) بلوك) إقامة  لنص2 
 ل2 بع  لشقة رقم)22 62222))و دة)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()) خليل  عدر وي   لسيد 
16)) لطابق  ل2 بع) بلوك)  لنص2 
 لشقة رقم)22 62222))و دة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)))2)/89.
9(7I

 CENTRE(DE(GESTION(AGREE(DE(L’AFRIQUE

DU(NORD

 SOUTH PETROLEUM
COMPANY

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

 CENTRE(DE(GESTION(AGREE
DE(L›AFRIQUE(DU(NORD

 RUE(DE(FES(VILLA(GLETTY
 N°42 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA(MAROC
 SOUTH(PETROLEUM

COMPANY ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

 central وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 park(angle(bd(abdelmoumen

  rue(tripoli(imm. A  2ème(étage
Mohammedia 28810  ملحمد3ة 

 ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 د نبف) ((1 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

من) أي  درهم«) (2.522.222«
»222.222.))درهم«)إلى)»2.522.222 
مقاصة) إ 2 ء) ( (: ط2يق) عن  درهم«)
مع د3ون  لش2كة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)92).

9(8I

FUDICAIRE(ISMAILI

STE BAHITI SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

FUDICAIRE(ISMAILI
حي  لتقدم بلوك ) رقم 27  لسمارة 

ES-SMARA(MAROC ،7(222 ،
STE(BAHITI(SARL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE(SIDI وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 AHMED(BEN(YAHYA(N° 05 ES
SEMARA - 72000  لسمارة  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.597
 بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي
تم) ((2(( ربف 23) (22 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع 
أي) درهم«) (7.222.222« قدره)
إلى) درهم«) (8.222.222« من)
((: ط2يق) عن  درهم«) (25.222.222«

تقد3م حصص نقد3ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ)29)ربف 23)

))2))تحت رقم)))2)/12.

9(9I

FUDICAIRE(ISMAILI

STE BAHITI SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FUDICAIRE(ISMAILI
حي  لتقدم بلوك ) رقم 27  لسمارة 

ES-SMARA(MAROC ،7(222 ،
 STE(BAHITI(SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 RUE(SIDI وعنو ن مق2ها  إل تماعي
 AHMED(BEN(YAHYA(N° 05 ES
SEMARA - 72000  لسمارة  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.597
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( ربف 23) (22 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
ش2يفة)) لال  )ة() تفويت  لسيد)
2.222))حصة   تماعية من) بوبك2)
) لسيد) 2.222))حصة لفائدة) أصل)
)ة()محمد  ملهدي)) ل2 �ضي بتاريخ)22 

ربف 23)))2).
)ة() لحسين) تفويت  لسيد)
حصة   تماعية) ((2.222  ل2 �ضي)
لفائدة)) حصة  ((2.222 أصل) من 
) ل2 �ضي) محمد  ملهدي) )ة()  لسيد)

بتاريخ)22)ربف 23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالسمارة))بتاريخ)29)ربف 23)

))2))تحت رقم)))2)/12.

922I

SOCIETE(RENOVE(FAKIR(SARL(A.U

SOCIETE RENOVE SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 SOCIETE(RENOVE(FAKIR(SARL
A.U

 HAY(DAKHLA(TISSA
 TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE(MAROC

 SOCIETE RENOVE SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لد خلة تيسة  - 21222 تاونات 
 ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(229
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في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOCIETE RENOVE SARL AU

:) شغات) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مختلفة)

تجارة مختلفة)

 الستف د و  لتصد23 وكل  لعمليات)

 لتي  ها عالقة بغ2ض  لش2كة.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

تاونات) (21222 (- ( تيسة)  لد خلة 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد  لفقيف 3وسيف)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

)عنو نه) ()  لسيد  لفقيف 3وسيف)

راس)) و د  سيدي  مل2 ة  (( زنقة) (8

21222)تاونات)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

)عنو نه) ()  لسيد  لفقيف 3وسيف)

راس)) و د  سيدي  مل2 ة  (( زنقة) (8

21222)تاونات  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بتاونات)

))2))تحت رقم)19.

922I

FIDUCIAIRE(KHALID

STE NOISY CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE(KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 12

OUJDA(MAROC

STE(NOISY(CAR ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ظه2 ملحلة 

تجزئة  نكاد زنقة س2) رقم 22 - 

و دة - 62222 و دة  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.226(5

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 د نبف) ((7 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة()هشام مستغات)

أصل) من  حصة   تماعية  (272

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222

هو ري  لحموعي�ضى بتاريخ)7))د نبف)

.(2(2

عبد  لغني) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (222 مستغات)

أصل)2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()

هو ري  لحموعي�ضى بتاريخ)7))د نبف)

.(2(2

تفويت  لسيد))ة() حمد مستغات)

أصل) من  حصة   تماعية  (272

)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222

هو ري  لحموعي�ضى بتاريخ)7))د نبف)

.(2(2

مصطفى) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (222 مستغات)

أصل)2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()

هو ري  لحموعي�ضى بتاريخ)7))د نبف)

.(2(2

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (2( بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)279.

92(I

cabinet(jdaini

OSCAR BAGAGE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

OSCAR(BAGAGE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : تجزئة 

 لبالي حي  لسعادة زنقة عين ك2مة 

ب2كان - 62222 ب2كان  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.7227

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)

ذ ت) ش2كة  (OSCAR( BAGAGE

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

تجزئة  لبالي حي  لسعادة زنقة عين)

ب2كان  ملغ2ب) (62222 (- ك2مة ب2كان)

نتيجة القفال  لش2كة.

و عين:

 لسيد)ة()عبد  ل2حمان))وسعيدي))

ر2نسا) (212(2 ر2نسا) عنو نه) () و 

ر2نسا كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

تجزئة) وفي  ((2(( 3نا23) ((2 بتاريخ)

ك2مة) عين  زنقة  حي  لسعادة   لبالي 

ب2كان)-)62222)ب2كان  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((8 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)))2)/66.

922I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

3ولو كونسبت

YOLO CONCEPT 
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

YOLO(CONCEPT(SARL(AU

3ولو كونسبت  ش.م.م ذ ت  لش2يك 

 لوحيد 

ش2كة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لش2يك  لوحيد رأسمالها 

2.222.222 درهم

 ملق2  ال تماعي : 86)، تقاطع  شارع 

يعقوب  ملنصور وزنقة  ملضيق 

تودغة بوسيجور 

 لد ر  لبيضاء

تأسيس ش2كة 

 (8 بتاريخ) ( ع2في) ( بمقت�ضى عقد)

ش2كة)) ( تأسيس) ( تم) ( (،(2(2 د نبف)

ش2يك) ذ ت  ( محدودة  ملسؤولية)

وحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية)):

ش2كة)  لش2يك  لوحيد:))-)

 SANITAIRE  (222سانتيف

كونسبت) 3ولو   لتسمية):)

 YOLO((ش.م.م))ذ ت  لش2يك  لوحيد

 CONCEPT  SARL AU

محدودة) ش2كة  نوعية  لش2كة:))

 ملسؤولية ذ ت ش2يك وحيد

صنع،) (• (  ملوضوع  ال تماعي)

ت2كي1،) ستيف د و تصد23 و  التجار)

مو د  لبناء،) لتز3ين،) لتجهيز ت) في 

بالبناء) كل  ملو د  ملتعلقة  و   ملنزلية 

بجميع أنو عها)

و ش2 ء،) ستيف د) بيع   •) التجار،)

و تصد23  ملنتجات،) لسلع و  ملعد ت)

بجميع أنو عها)

•)تمثيل كل عالمة محلية أو دولية

سنة  بتد ء) (99 مدة  لش2كة):)

من تاريخ تأسيسها

تقاطع)) (،(86  ملق2  ال تماعي):)

شارع يعقوب  ملنصور وزنقة  ملضيق)

تودغة بوسيجور  لد ر  لبيضاء.
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رأسمال) رأسمال  لش2كة):)حدد 
درهم) (2.222.222 في مبلغ) (  لش2كة)
من) حصة  (22.222 ( على) مقسمة 
222))درهم،)خصصت  ميعها) ( رئة)
للش2يك  لوحيد ش2كة سانتيف)222) 

          .SANITAIRE
 لتسييف):)عين))كمسيف للش2كة ملدة)
غيف محدودة):) لسيد حسن  لطاه2ي
تبتدئ من راتح)  لسنة  ملالية):)
3نا23 وتنتهي في)22)ديسمبف لكل سنة.)
توزع  ألرباح)  ألرباح):)
تكوين  الحتياطي  لقانوني) بعد 
ويخول  لباقي للش2كاء)حس1 ما هو)
مذكور في  لقانون  ألسا�ضي للش2كة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
رقم) تحت  للد ر  لبيضاء)  لتجارية 

822599)بتاريخ)27)ربف 23)))2).
بالسجل) تقييد  لش2كة  وتم 
بالد ر) باملحكمة  لتجارية   لتجاري 
بتاريخ)) (522129 تحت رقم)  لبيضاء)

27)ربف 23)))2). 
بمثابة مقتطف وبيان

921I

ALMOUD(TRAVAUX

ALMOUD TRAVAUX
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ALMOUD(TRAVAUX
 LOT(AL(MASSAR(APP 126
 2 ETAGE 2 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 ALMOUD(TRAVAUX

 ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 LOT 126 وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 AL(MASSAR(APP 2 ETAGE 2
MARRAKECH - 40000 م2 كش 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((522
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALMOUD(TRAVAUX

أعمال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء)و لتطوي2

نقل  لبضائع للغيف

وتطوي2  ملساحات) أعمال  ل2ي 

 لزر عية.

 126 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 LOT(AL(MASSAR(APP( 2( ETAGE

MARRAKECH(-(40000)2)م2 كش)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

122.222.))درهم،)مقسم كالتالي:

 2(.222 ( (:  لسيدة  د دة سكينة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 6.222 ( (: توريق) سلمي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد سلمي  مين):))6.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سكينة   لسيدة  د دة 

 (79 عمارة) (27 رقم) تجزئة  لش2ف 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

عنو نه) () توريق  سلمي   لسيد 

 12222 م2 كش) (215 رقم)  سيل 

م2 كش  ملغ2ب.

حي)  لسيد سلمي  مين عنو نه) ()

دمنات) (12222 درب  لجد3د دمنات)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () توريق  سلمي   لسيد 

 12222 م2 كش) (215 رقم)  سيل 

م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)622)22.

925I

ORIEN.COMPTA

MADAGH CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني ب2كان ، 62222، ب2كان 

 ملغ2ب

MADAGH(CAR  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 
21 شارع  الستقالل  لطابق  الول 

 لشقة )2 حي  ملسيفة - 62222 

ب2كان  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2895

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) ((2(( 22)ربف 23)  ملؤرخ في)
مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()عز وي))

يس2ى كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم))9.

926I

ORIEN.COMPTA

POISSON BEACH
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد  لخامس حي 

 لحسني ب2كان ، 62222، ب2كان 

 ملغ2ب

POISSON(BEACH ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 22 

ط2يق ورطاس - 62222 ب2كان 

 ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7525
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)7))3نا23)))2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
 62222 (- ورطاس) ط2يق  (22 »رقم)
زنقة) (2( »رقم) إلى) ب2كان  ملغ2ب«)
(- حي  لد خلة) يعقوب  ملجاهد 

62222)ب2كان)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)92.

927I

IMP(SAHARA

MOUL KASEH
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

IMP(SAHARA
حي موالي رشيد بلوك 21 رقم 2 
مك2ر  لعيون، 72222،  لعيون 

 ملغ2ب
MOUL(KASEH ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
 لوحدة بلوك E رقم 781  لعيون 

72222  لعيون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
12(25

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 MOUL(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.KASEH
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-تسويق) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
وأ هزة) و ملعد ت  ملكتبية   للو زم 

 لكمبيوت2)،
 للو زم و ملعد ت ملنتجات متنوعة
في  ميع  ملنتجات) -) لتجارة 

و ملعد ت  ملكتبية و لصناعية
أعمال) (، -) إلنشاء ت  لعامة)
،) إلنشاء ت  لعامة)  لبناء) ملتنوعة)
و إلد رية) تشييد  ملباني  لسكنية  (،
(، ،) ألعمال  مللحقة) و لصناعية)
(،  لتعاقد من  لباطن على  لعقار ت)

ت2كيبات  ملباني)،)
وبيع منتجات ومو د  لبناء) -ش2 ء)
و لصيدلة  لعامة)،) لتطوي2  لعقاري)
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
781) لعيون) رقم) (E بلوك)  لوحدة 

72222) لعيون  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد حميد بن شباك)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد حميد بن شباك عنو نه) ()
 مل)1)حي  لهناء)بلوك)))رقم)28)ح ي)

م)22292) ل2باط  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد حميد بن شباك عنو نه) ()
 مل)1)حي  لهناء)بلوك)))رقم)28)ح ي)

م)22292) ل2باط  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
28)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/221.
928I

GLOBE(FIDUCIAIRE

SMARTDIS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GLOBE(FIDUCIAIRE
21  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
28 ، 2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
SMARTDIS ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 9 شارع 
عبد  ملومن تجزئة منازل  مليمون 

 لطبق 2 مكت1 )  لد ر  لبيضاء.  - 
2292)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.259(22
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد  ملالك)) )ة() تفويت  لسيد)
بادو)222)حصة   تماعية من أصل)
222)حصة لفائدة)) لسيد))ة() لبشيف))

حجوجي بتاريخ))2)3نا23)))2).
بن) ( رضلي) )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (222  لطال1)
)ة() ) لسيد) 222)حصة لفائدة) أصل)
3نا23) (2( بتاريخ) حجوجي  (  لبشيف)

.(2((
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))29)82.
929I

GLOBE(FIDUCIAIRE

SMARTDIS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

GLOBE(FIDUCIAIRE
21  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
28 ، 2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

SMARTDIS  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 9 شارع 
عبد  ملومن تجزئة منازل  مليمون 
 لطبق 2 مكت1 )  لد ر  لبيضاء. - 

2292)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.259(22

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( 3نا23) (2(  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة(.) مسيف  د3د 
محمد حجوجي و  حمد بن  لطال1 و)

 لبشيف حجوجي كمسيف آخ2

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))29)82.

912I

FLASH(ECONOMIE

CHAFABAT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CHAFABAT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
مق2ها  إل تماعي: عمارة 5  لشقة 22 

إقامة  لضحى -   سفي
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(527
في) مؤرخ  ع2في  عقد  بمقت�ضى 
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
CHAFABAT):)تسمية  لش2كة

غ2ض  لش2كة بإ3جاز
)) لتفويج  لعقاري

أعمال أو إنشاء ت متنوعة
 ستيف د وتصد23)؛
))تا 2 مو د  لبناء

نقل  لبضائع)؛
تجارة

 5 عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لشقة)22)إقامة  لضحى)-)) سفي

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة

 522.222 مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي

(: بومهدي) عبد  لهادي   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (5.222

للحصة
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء.

مهدي) بو  عبد  لهادي   لسيد 

زي2 طيك) عمارة  (6 عنو نه  ل2قم)

حي) شارع  لحسن  لتاني  (2  لطابق)

 ملد3نة  لجد3دة-) سفي

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة

مهدي) بو  عبد  لهادي   لسيد 

زي2 طيك) عمارة  (6 عنو نه  ل2قم)

حي) شارع  لحسن  لتاني  (2  لطابق)

 ملد3نة  لجد3دة-) سفي

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) بآسفي   البتد ئية 

))2))تحت رقم)527)2

912I

FIDUCIAIRE(EK-HAYLOU(NORD(SARL(AU

 GREEN AND CLEAN

SOLUTIONS SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(EK-HAYLOU

NORD(SARL(AU

 Avenue(MOHAMED(V ,226

 Résidence(HADIKA(Bureau(N°2

، 90000، TANGER(MAROC

 GREEN(AND(CLEAN

SOLUTIONS SARL  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي نجيبة 

ط2يق 88 رقم 22 ,طنجة  - 92222 

طنجة  ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1((5

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((8

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 GREEN(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.AND(CLEAN(SOLUTIONS(SARL

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-) لتنظيف)

،) لتنظيف) ،) لتنظيف  لصناعي)

،) لتنظيف قبل  النتقال) بعد  لنقل)

بعد  ألعمال  لشاقة) ،) لتنظيف 

و ألشغال  لعامة) -) لبناء) أخ2ى.) (،

تشييد  ملباني) أعمال  (- و لبستنة.)

لكارة  لح2ف

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي نجيبة)

 92222 (- ( ,طنجة) (22 رقم) (88 ط2يق)

طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( ) لنصيحي) منيف)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

حصة) (522 ( (: (  لسيد عم2 عمار)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

حي)) عنو نه) () (  لسيد عم2 عمار)

698  12222)قلعة س2 غنة))  لقدس)

 ملغ2ب.

) لنصيحي))عنو نه) ()  لسيد منيف)

 12222 ( 7)) ملحاميد) رقم) (2 سعادة)

م2 كش)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حي)) عنو نه) () (  لسيد عم2 عمار)

698  12222)قلعة س2 غنة))  لقدس)

 ملغ2ب)

) لنصيحي))عنو نه) ()  لسيد منيف)

 12222 ( 7)) ملحاميد) رقم) (2 سعادة)

م2 كش)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52619).

91(I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

DIVERS IMMOBILIERS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6

Larache، 92000، Larache(Maroc

DIVERS(IMMOBILIERS ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لسالم، زنقة 26 رقم 55 - 252)9 

 لقص2  لكبيف  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(82

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DIVERS(IMMOBILIERS

:) إلنعاش) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعقاري.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 9(252  -  55 رقم) (26 زنقة)  لسالم،)

 لقص2  لكبيف  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 522.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

3وسف  لحاج  حسا3ن)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (5.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

3وسف  لحاج  حسا3ن)  لسيد 

عنو نه) ()حي  ملسيفة  لخض2 ء،)م.د.)
252)9) لقص2)  22 رقم) (25 زنقة)

 لكبيف  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

3وسف  لحاج  حسا3ن)  لسيد 

عنو نه) ()حي  ملسيفة  لخض2 ء،)م.د.)
252)9) لقص2)  22 رقم) (25 زنقة)

 لكبيف  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) (  البتد ئية بالقص2  لكبيف)

ربف 23)))2))تحت رقم)12.

912I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

DIVERS IMMOBILIERS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تغييف تسمية  لش2كة

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6

Larache، 92000، Larache(Maroc

DIVERS(IMMOBILIERS ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي حي 

 لسالم، زنقة 26 رقم 55 - 252)9 

 لقص2  لكبيف  ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

2(82

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى  (

تم تغييف) ((2(( ربف 23) ((8  ملؤرخ في)

 DIVERS« من) تسمية  لش2كة 

 HSSAINE« إلى) (»IMMOBILIERS

.»IMMOBILERE

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) (  البتد ئية بالقص2  لكبيف)

ربف 23)))2))تحت رقم))1.

911I

درعة  رشاد ت ش.م.م

ENTREPRISE TABRIKT

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وراة ش2يك

درعة  رشاد ت ش.م.م

شارع محمد  لخامس ص.ب رقم 22 

ورز ز ت ، 15222، ورز ز ت  ملغ2ب

ENTREPRISE(TABRIKT  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عملية 

رياض  كد ل  لوحدة رقم )  - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.

وراة ش2يك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9(92

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

))2))تم  إلعالم) 3نا23) (22  ملؤرخ في)

بوراة  لش2يك محمد بوركالن و توزيع)

ل2سم) (
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 (2(( 3نا23) (22 في)  إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي):

((، ( بوركالن)  لسيد)ة() حمد 

22.927)حصة.

((، ( بوركالن) نور لد3ن   لسيد)ة()

22.927)حصة.

 لسيد)ة()عزيزة بوركالن))،))5.169 

حصة.

 لسيد)ة()راطمة  لزه2 ء)بوركالن))

،))5.169)حصة.

 لسيد)ة()تودة بوركالن))،))52).6 

حصة.

 لسيد)ة()م2يم بوركالن))،))5.169 

حصة.

 لسيد)ة()حنان بوركالن))،))5.169 

حصة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)))21.

915I
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STE(HAMMOUJ(ET(CONSORTS(SARL

IRIS CALL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

 STE(HAMMOUJ(ET(CONSORTS

SARL

 168ave(mohammed(diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

IRIS CALL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : أولد 

و يه، بلوك H بنا3ة 62،  لطابق 

 ألول  لقنيط2ة  - 21222  لقنيط2ة  

 ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.52262

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(2 3نا23) (22  ملؤرخ في)

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  (IRIS CALL

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (22.222 رأسمالها)

بلوك) أولد و يه،) مق2ها  إل تماعي 

62،) لطابق  ألول  لقنيط2ة)) بنا3ة) (H

نتيجة) ) ملغ2ب  21222) لقنيط2ة)  -

لصفة مسبقة ألو نها.

و عين:

و) ( ) لوز ني) ( سوسن)  لسيد)ة()
أنجليز69652  زنقة  (6( عنو نه) ()

ر2نسا)) دور  مونت  أو  سانت  يفلين 

69652)أو مونت دور))ر2نسا))كمصفي)

)ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

أولد) وفي  ((2(2 أكتوب2) (22 بتاريخ)

62،) لطابق) بنا3ة) (H بلوك) و يه،)

21222) لقنيط2ة)) (- (  ألول  لقنيط2ة)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)585.

916I

FIDUORGA

RAHA SYNDIC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

RAHA(SYNDIC »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 22. 
زنقة  لح2ية ط2 ش 5. -. كاز بالنكا 

 ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.165222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((2(2 28)شتنبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
صك  لتبفع  ملؤسس) على   ملو رقة 
2)2)/25/)2) ملسجل بالد ر) بتاريخ)

 لبيضاء)
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  6:) لذي  رقم) بند 
صك  لتبفع) على  ما3لي:) ملو رقة 
 2(/25/(2(2 بتاريخ)  ملؤسس 
بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  ملسجل 
 RE تحت  مل2 ع) ((2/21/(2(2
رقم) أو  ((2(222(5(282262 رقم)
2)2)/28682)من  آلنسة زنيبف غالية)
من  لجنسية  ملغ2بية) ) ملتبفعة()
)22)/25/29) لد ر) بتاريخ)  ملولودة 
بطاقة  لهوية) حاملة   لبيضاء.)
 122 من) (BE920311 رقم)  لوطنية 
عا3دة) زنيبف  لصالح  آلنسة  سهم 
 5/22/2999 بتاريخ) ولدت  (، )تبفع()
حاملة بطاقة  لهوية  لوطنية رقم) (،
وبساطة) بحتة  3و رق  (.BE908708
تعدل) ( على  لتخصيصات  ملذكورة.)

 ملادة)6)من  لنظام  ألسا�ضي)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)))7925.

917I

A&T(AUDITEURS(CONSULTANTS

W2 MARKETING
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 A&T(AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV(ABDELLAH(GUENNOUN
 RUE(AL(YAMAN(LES 4 TEMPS

 BLOC(C(N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

W2 MARKETING »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع 

 دريس  ألول، إقامة طنجة أوريس 
سنتف، مكت1 رقم 22-22أ،  لطابق 

 لثالث، طنجة - 92222 طنجة 
 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.572(5
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)2))3ونيو)2)2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
من) للش2كة  تحويل  ملق2  ال تماعي 
طنجة) إقامة  شارع  دريس  ألول،)
22-22أ،) مكت1 رقم) أوريس سنتف،)
شارع) إلى  طنجة،)  لطابق  لثالث،)
أوريس) طنجة  إقامة   دريس  ألول،)
8،) لطابق  ألول،) مكت1 رقم) سنتف،)

طنجة
على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 
لصالح) حصة  (222 تفويت) ما3لي:)
 MOTEGI(75(HOLDING(SA(ش2كة
بجنيف) بالسجل  لتجاري   ملسجلة 
تحت رقم)227)/921)2)و ملمثلة من)
ط2ف  لسيد أدريون  يفوم مارسيل)
و لحامل) روب2ت  لف2ن�ضي  لجنسية،)

19AK65802(لجو ز  لسف2 رقم
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
بشارع  دريس) مق2  لش2كة  3و د 
سنتف،) أوريس  طنجة  إقامة   ألول،)
مكت1 رقم)8،) لطابق  ألول،)طنجة.

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
ش2كة) لصالح  حصة  (222 تفويت)
)MOTEGI) لتي) 75( HOLDING( SA

تصبح بالتالي  لش2يك  لوحيد
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)62)2.
918I

FORMAFID(CONSEIL

JAKRED
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FORMAFID(CONSEIL
 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT(MAROC
JAKRED ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 تجزئة 
سعد  لخيف زنقة 2) تجزئة 2) شقة 

6  لطابق ) حي حسني - 22)2) 
 لد ر لبيضاء   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
175552

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 غشت) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JAKRED
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)حف2  ألبار)
أشغال) ميكانيكية  بو سطة  الت 

مختلفة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)22)تجزئة)
2))شقة) 2))تجزئة) سعد  لخيف زنقة)
 (2(22 (- حسني) حي  (( 6) لطابق)

 لد ر لبيضاء)) ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: شاهين) عثمان   لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()) شاهين  عثمان   لسيد 
رقم)65))تجزئة ب2ج)11222) لصوي2ة)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()) شاهين  عثمان   لسيد 
رقم)65))تجزئة ب2ج)11222 11222 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوب2)2)2))تحت رقم)-.
919I

BELGAZI(ALI

EDIMAR
إعالن متعدد  لق2 ر ت

BELGAZI(ALI
شارع  ميف موالي عبد هللا رقم 22 
- طبق 2 - رقم  ملكت1 26 طنجة، 

92222، طنجة  ملغ2ب
EDIMAR »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 

 124bd,sidi(mohamed(ben
 abdellah(appt(N°4 - 90000

طنجة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2(29

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)6))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
بتاريخ) ع2في  عقد  بمقت�ضى  ما3لي:)
-) لش2كة  ملسماة) (,(6/22/(2((
(»HOLDING( ES( SALAM( SARL«
 2(1 بطنجة) مق2ها  ال تماعي  3قع 
هللا) عبد  بن  محمد  سيدي  شارع 

باعت لسيدة صورية) (- (1 شقة رقم)

,)مقيمة بطنجة) ,) ز ئ2ية) بن 3بدري)

 (1 رقم) شيكاريال  تجزئة  بوبانة  (-

بقيمة) حصة  (912 م2 كشية.) ريال 

 2222 222)درهم للحصة))من  صل)

حصص.

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تحويل مق2  ال تماعي من)1)2)شارع)

سيدي محمد بن عبد هللا شقة رقم)1 

 لى))1)شارع منصور  لذهبي

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
3بدري) بن  صورية  تعيين  لسيدة 

كمسيفة مشارك في  لش2كة لفتفة غيف)

3د23  لش2كة  الن  لسيد) محددة.)

و  لسيدة) 3بدري  بن  محيي  لد3ن 

منفصل) بتوقيع  3بدري  بن  صورية 

للمسيف3ن

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

بيع  لحصص  عاله.) على   ملو رقة 

بشكل) و خطارها  نهائية  -) عتبارها 

و عفاء) الط2 ف) للش2كة  صحيح 

بسح1) -) ق2  ( من  ي  خطار  خ2)

من) (HOLDING( ES( SALAM( SARL

تم قبول  لسيدة صورية) (-  لش2كة.)

بن 3بدري كش2يك  د3د للش2كة.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

 26 و) (22 و) (7 و) (1 تعد3ل  لفصول)

للنظام  السا�ضي

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52792).

952I

AFRAH(VITAMINE(SARL

AFRAH VITAMINE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

AFRAH(VITAMINE(SARL
رقم 27، شارع موالي علي  لش2يف ، 

222)5،  ل2 شد3ة  ملغ2ب

AFRAH(VITAMINE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 27، 
شارع موالي علي  لش2يف - 222)5 

 ل2 شد3ة  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22279

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(2 د نبف) ((7 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
»822.222)درهم«)أي من)»262.222 
عن) درهم«) (962.222« إلى) درهم«)
د3ون) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (: ط2يق)
 لش2كة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/58.
952I

VUE(D’EXPERTS

KMA ISKAN
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

VUE(D›EXPERTS
 BD(BRHIM(ROUDANI, ,(61

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA(MAROC
KMA(ISKAN ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 55 شارع 
 لزرقطوني، رضاء  لزرقطوني، 
 لطابق  ألول - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52(257
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 KMA (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.ISKAN

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
عقاري.

55)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
رضاء) لزرقطوني،)  لزرقطوني،)
 لطابق  ألول)-)2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد خليل سعيد)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد  لعومي  ملهدي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ( سعيد) خليل   لسيد 
زنقة  لنخيل  لو زيس) (66  ل2قم)

2122)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) ()  لسيد  لعومي  ملهدي 
بلوك) منطقة  لف  إقامة  لشباب 
 (2(52 ( ع س) (5 رقم) د  عمارة  (28

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  لعومي  ملهدي 
بلوك) منطقة  لف  إقامة  لشباب 
 (2(52 ( ع س) (5 رقم) د  عمارة  (28

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)68))82.
95(I

درعة  رشاد ت ش.م.م

ENTREPRISE TABRIKT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

درعة  رشاد ت ش.م.م
شارع محمد  لخامس ص.ب رقم 22 

ورز ز ت ، 15222، ورز ز ت  ملغ2ب
ENTREPRISE(TABRIKT  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي عملية 
رياض  لسالم  لوحدة رقم ) - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.
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تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

بوركالن  حمد كمسيف وحيد
تبعا لوراة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)))21.
952I

fiduazizi

 NOUHAILA SAHARA
SERVICES

إعالن متعدد  لق2 ر ت

fiduazizi
شارع عم2  ملختار حي  لقدس شارع 
عم2  ملختار حي  لقدس، 7222، 

 لعيون  ملغ2ب
 NOUHAILA(SAHARA(SERVICES
»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي 81 
بلوك G رقم )2  لعيون - 72222 

 لعيون  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.22125

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)28)ربف 23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
3نص) 1,2:) لذي  رقم) ق2 ر 
تابع) ر2ع  2. نشاء) ما3لي:) على 
موالي) حي  عنو ن  تحت  للش2كة 
58) لعيون)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) رقم) (J بلوك) رشيد 
نهيلة) للف2ع  لسيدة  مسيف  ).تعيين 

بيزم ملدة غيف محددة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  21:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)تعد3ل  لنظام  السا�ضي
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
22)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/)25.
951I

nabiq(mohammed

mamoun kadiri architecte
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
 mamoun(kadiri(architecte

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة 
د لية حي  لش2ف مكت1 6  - 2222) 

بني مالل  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(122

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.mamoun(kadiri(architecte
مهندس) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

معماري.
:) قامة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
د لية حي  لش2ف مكت1)6  - 2222) 

بني مالل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حسني) قادري  مامون   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
حسني) قادري  مامون   لسيد 
 8 1)رقم) عنو نه) ()حي سومية بلوك)

2222))بني مالل  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حسني) قادري  مامون   لسيد 

 8 1)رقم) عنو نه) ()حي سومية بلوك)

2222))بني مالل  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)29)ربف 23)

))2))تحت رقم)222.

955I

LEADER(FINANCE

MIRI CLIM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

LEADER(FINANCE

 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MIRI(CLIM ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر  والد 

ب2حمون بلوك B رقم 2)) و حة 

سيدي  ب2 هيم  لويد ن م2 كش - 

12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((627

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 3نا23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 MIRI (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.CLIM

:) عمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لتبف3د.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)دو ر  والد)
و حة) (((2 رقم) (B بلوك) ب2حمون 
(- م2 كش) سيدي  ب2 هيم  لويد ن 

12222)م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (:  لسيد  مليفي عبد  ل2حيم)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ل2حيم)  لسيد  مليفي 
بلوك) ب2حمون  دو ر  والد  عنو نه) ()
سيدي  ب2 هيم) و حة  ((26 رقم) (B
م2 كش) (12222 م2 كش)  لويد ن 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ل2حيم)  لسيد  مليفي 
بلوك) ب2حمون  دو ر  والد  عنو نه) ()
سيدي  ب2 هيم) و حة  ((26 رقم) (B
م2 كش) (12222 م2 كش)  لويد ن 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2)7)22.
956I

SAHEL(CONSULTING

NGI NEGOCE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SAHEL(CONSULTING
 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

NGI NEGOCE ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي موالي 
رشيد بلوك م رقم 265  لعيون 

72222  لعيون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21529
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 22 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 د نبف)
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 NGI (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.NEGOCE
أعمال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

متنوعة وأعمال بناء.............
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي موالي)
265) لعيون) رقم) م  بلوك  رشيد 

72222) لعيون  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  ل2ويمي غالي عنو نه) ()حي)
 لسعادة زنقة و دة رقم)25 72222 

 لعيون  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
ب2 هيم) سيدي   لسيد  لجوماني 
عوينة) زنقة  حي  الد ري  عنو نه) ()

ت2كز رقم)25 72222) لعيون  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالعيون))بتاريخ)22)د نبف)

2)2))تحت رقم)2)/22)2.

957I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

 MASSYN  ماسين هولدينݣ
HOLDING

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

MASSYN(HOLDING(SARL
ماسين هولد3نݣ  ش.م.م 
رأسمالها  222.222 درهم

 ملق2  ال تماعي : 16 شارع بئف أنزر ن 
، إقامة سعد ،  لطابق  لخامس    

 لد ر  لبيضاء
تحويل  ملق2  ال تماعي

ش2كة) مسيف  لق2 ر  طبقا  (/I
 MASSYN(ماسين هولد3نݣ ش.م.م
22))ماي) ( ( HOLDING(SARL)بتاريخ)

2)2)،)تم  تخاد  لق2 ر ت  لتالية):
تحويل  ملق2  ال تماعي) (•
(،267 إلى:) لد ر  لبيضاء،) للش2كة 
شارع  لزرقطوني،) لطابق  لسابع)

مكت1 رقم)5).
تعد3ل  لبند)1)من  لقانون) (•

 ألسا�ضي للش2كة.
تم  إل3د ع بكتابة  لضبط) ( ( (/ (II
باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء)3وم)

)2)ربف 23))2))تحت رقم822215.
تم إ3د ع  لتص2يح بتعد3ل) (/ (.III
3وم)  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء)

)2)ربف 23)))2))تحت رقم)67)1.
بمثابة إعالن

958I

AUDINORD(SARL

ACCE-MARBELLA 17
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

AUDINORD(SARL
رقم 58،  لطابق  لسادس، إقامة 
لينا، ز وية شارع محمد  لخامس، 

شارع طان طان وحي لبنان ، 
TANGER(MAROC ،92222

ACCE-MARBELLA 17  ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)
في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
سليمة رقم 226 - 92222 طنجة 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8(125

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((8  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ) ( ( (ACCE-MARBELLA( 17
وعنو ن) درهم  (92.222 رأسمالها)
مق2ها  إل تماعي تجزئة سليمة رقم)
طنجة  ملغ2ب نتيجة) (92222  -  226

ل):)توقف  لنشاط  لتجاري.

تجزئة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
طنجة) (92222  -  226 رقم) سليمة 

 ملغ2ب.)
و عين:

و) ) لبقالي   لسيد)ة() لع2بي)
رقم) (2( حي بنكيف ن زنقة) عنو نه) ()
8 92222)طنجة  ملغ2ب كمصفي))ة()

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52782).
959I

FNMCOMPTA

OPTIMITY SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE(RENEE(AV(IBN (2
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
OPTIMITY(SERVICES ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لبف نص 
2 إقامة ن2 س 82 شارع  بي  لزرع 
شقة 5 - طنجة  - 92222 طنجة  

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1287

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OPTIMITY(SERVICES
(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
و لدولي) وسيط  لنقل  لوطني 
و لدولي) للبضائع,و لنقل  لوطني 

للبضائع..
:) لبف نص) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع  بي  لزرع) (82 إقامة ن2 س) (2
طنجة)) (92222 (- ( طنجة) (- (5 شقة)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: (  لسيد  سامة ورضان)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 2222 (: ( ورضان)  لسيد  سامة 

بقيمة)222)درهم.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () (  لسيد  سامة ورضان)
شارع) (82 22) قامة ن2 س)  لبف نص)
طنجة)) (- (5 شقة) (2  بي  لزرع طابق)

92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () (  لسيد  سامة ورضان)
شارع) (82 22) قامة ن2 س)  لبف نص)
طنجة)) (- (5 شقة) (2  بي  لزرع طابق)

92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)76)2.
962I

LEGAL CONSULTING

BH AFRICA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LEGAL CONSULTING
مسجد راطمة بقشان باب 26 رقم 

28 حي  لنسيم ، 2282)،  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

BH(AFRICA ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة



3417 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2 زنقة 

صبفي بو معة  لطابق  الول شقة 

6 - 2292)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.198675

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (28 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

تفويت  لسيد))ة() لش2قي ر2حان)

252)حصة   تماعية من أصل)22) 

بن) نبيل  )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

منصور بتاريخ)28)3نا23)))2).

تفويت  لسيد))ة() لش2قي ر2حان)

 (22 حصة   تماعية من أصل) (52

بدر حيني) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)28)3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822112.

962I

ASMAA(MEDIA(GROUP

PUB 24
إعالن متعدد  لق2 ر ت

ASMAA(MEDIA(GROUP

شارع صهي1  ل2ومي بلوك 29  ل2قم 

2)  لبفنو�ضي  لبيضاء، 2222)، 

 لبيضاء  ملغ2ب

PUB (1  »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 6) شارع 

م2س  لسلطان  لشقة 2  لطابق 2  

- -  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.188622

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)25)ربف 23)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

تفويت  لسيد أ3وب نهيفي ل) ما3لي:)

522)حصة   تماعية لفائدة  لسيد)

زك2ياء)محيلي).

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
تسمية  لسيد زك2ياء)محيلي كمسييف)

 د3د للش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  6:) لذي  رقم) بند 
للحصص) ما3لي:) لتقسيم  لجد3د 

 اللجتماعية للش2كاء
بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

 لتقسيم  لجد3د ل2أسمال  لش2كة)
على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)تعيين مسيف  د3د لش2كة)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

مارس)2)2))تحت رقم)772212.
96(I

COMPTIS(SARL

KIPTRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

COMPTIS(SARL
شارع موالي 3وسف إقامة حمزة 
 لطابق 2 رقم 2 ، 92222، طنجة 

 ملغ2ب
KIPTRANS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 8 شارع 
راس  لطابق  ألول مكت1 رقم 7 - 

92222 طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
62559

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((221 ربف 23) (21
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.KIPTRANS

:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لوطني و  لدولي للبضائع.

بنقل)  ميع  لعمليات  ملتعلقة 
 لبضائع.).

شارع) (8 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 -  7 رقم) راس  لطابق  ألول مكت1 

92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لتهامي  لنية):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) ()  لسيد  لتهامي  لنية 
 92255 (2 2)رقم) حي 3اسمينة زنقة)

أصيلة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  لتهامي  لنية 
 92255 (2 2)رقم) حي 3اسمينة زنقة)

أصيلة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

221))تحت رقم)9622)2.

962I

ASMAA(MEDIA(GROUP

CARTE EXPRESS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

ASMAA(MEDIA(GROUP
شارع صهي1  ل2ومي بلوك 29  ل2قم 

2)  لبفنو�ضي  لبيضاء، 2222)، 
 لبيضاء  ملغ2ب

CARTE EXPRESS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 79 زنقة 

 ل2وم  قامة  مل2بع  لدهبي شقة 22 - 
  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.((2625

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (CARTE EXPRESS
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 إل تماعي)79)زنقة  ل2وم  قامة  مل2بع)
-)  لبيضاء) ملغ2ب) (22  لدهبي شقة)

نتيجة ل):)عدم  الشتغال.
زنقة) (79 و حدد مق2  لتصفية ب)
 ل2وم  قامة  مل2بع  لدهبي شقة)22  - 

  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

بنعم2 و) ( ( عبد  لحميد)  لسيد)ة()
عنو نه) () لبيضاء)  لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)79)زنقة)
 22  ل2وم  قامة  مل2بع  لدهبي شقة)

 لبيضاء
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1111.
961I

BELGAZI(ALI

 SOCIETE TANGEROISE«
 INDUSTRIELLE DE
 LINGERIE ET DE

CONFECTION »SOLINGE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

BELGAZI(ALI
شارع  ميف موالي عبد هللا رقم 22 
- طبق 2 - رقم  ملكت1 26 طنجة، 

92222، طنجة  ملغ2ب
 SOCIETE TANGEROISE«

 INDUSTRIELLE(DE(LINGERIE(ET
 DE(CONFECTION »SOLINGE
»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 5) شارع 
موالي  سماعيل 5) شارع موالي 
 سماعيل 92222 طنجة  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(967
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( ربف 23) (2(  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

لوراة) عقد  الر ثة  بمقت�ضى  ما3لي:)

ش2يك بش2كة  لسيد محمد بوليند)

 278 حصصه) توزيع  تم  ت2 مان 

 (9 على  لورثة.-) لسيد  3اد ت2 مان)

 (9 -) لسيدة ن2مين بنمبارك) حصة.)

 (9 -) لسيدة هدى ت2 مان) حصة.)

حصة.)-) لسيدة  نات  لين ت2 مان)

92)حصة)

على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 

على) 3و رق  ما3لي:) لجمع  لعام 

و  لسيدة) بنمبارك  ن2مين   لسيدة 

هدى ت2 مان و  لسيدة  نات  لين)

ت2 مان كش2كاء) دد في  لش2كة

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

بأن  لسيد  3اد) 3ق2ر   لجمع  لعام 

محمد  بضالص) و  لسيد  ت2 مان 

مسيف3ن مشاركين ملدة غيف محددة.)-)

توقيع مشتفك للمسيف3ن.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تعد3ل  لفصول)7)و)22)و)26)للنظام)

 السا�ضي

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52789).

965I

CABINET(FICOR

 LE CENTRALE
 MOUSSAOUIANE DU

GRAVETTE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

CABINET(FICOR

)2 زنقة  ألقحو ن إقامة  لناس 

بوسجور ، 22)2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

 LE CENTRALE

 MOUSSAOUIANE(DU

GRAVETTE

 »ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 22 ساحة 

 لح2ية  لطابق  لثالث  - )

21)2)  لفقيه بن صالح  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 22.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:)*) إلق2 ر بوراة  مل2حوم محمد)

عبد وي))

على) 3نص  )2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:)*)تقسيم  د3د للحصص)

على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:)*) نتهاء)مدة  لتسييف للمسيف3ن)

عز لد3ن) عبد وي  وتعيين  لسيد 

غيف) ملدة  للش2كة  وحييد  كمسيف 

محدودة

على) 3نص  21:) لذي  رقم) ق2 ر 

تعد3ل  لقانون  السا�ضي) ما3لي:)

للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)26:) لذي 3نص على ما3لي:))

* لسيد) للحصص) تقسيم  د3د 

عبد وي عز لد3ن))81)حصة,) لسيد)

712)حصة,) لسيدة) عبد وي عثمان)

حصة,) لسيدة) (226 حنيوي حليمة)

حصة,) لسيدة) (72 ناد3ة) عبد وي 

حصة,) لسيدة) (72 عبد وي خد3جة)

و لسيدة) حصة  كوث722) عبد وي 

 ل2و دي  لصالحة)88)حصة

على) 3نص  25:) لذي  رقم) بند 

مسيف  د3د  لسيد) تعيين  ما3لي:)

عبد وي عز لد3ن

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)

22)3نا23)))2))تحت رقم))).

966I

SOCOJUFI SARL

 ALOUI FOOD
DISTRIBUTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

SOCOJUFI SARL
 RUE(CHRARDA(RDC(DERB 22

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC
 ALOUI(FOOD(DISTRIBUTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 

 لش2 ردة  لطابق  لسفلي درب لوبيال 
بوركون 22 زنقة  لش2 ردة  لطابق 
 لسفلي درب لوبيال بوركون 2222) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.156592

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))نونبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
زنقة  لش2 ردة  لطابق  لسفلي) (22«
درب لوبيال بوركون)22)زنقة  لش2 ردة)
 لطابق  لسفلي درب لوبيال بوركون)
إلى) 2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب«)
مكازة) لوز  لطابق  لسفلي  » نان 
2U(2 - (2(12) لد ر لبيضاء)) رقم)

 ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822959.
967I

مكت1  ملحاسبة  لفا�ضي

عنبر مو�شى
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  ملحاسبة  لفا�ضي
2 عالل بن عبد هللا شقة رقم 1 ، 

92222، تطو ن  ملغ2ب
عنبف مو�ضى  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
محمد  ليز3دي عمارة  مينة لوكس 

 لشط2 )  ملحل  لتجاري رقم 2 
تطو ن  - 92222 تطو ن  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22922

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
عنبف) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

مو�ضى.
بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملالبس  لجاهزة بالتقسيط.
شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
لوكس) عمارة  مينة  محمد  ليز3دي 
 2 رقم) )) ملحل  لتجاري   لشط2)

تطو ن))-)92222)تطو ن  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 22.222 ( (: مو�ضى) عنبف   لسيدة 
درهم) (222.222 بقيمة) حصة 

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () مو�ضى  عنبف   لسيدة 
 92252 ( ثل سكيفج تجزئة  لكولف)

م2تيل  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () مو�ضى  عنبف   لسيدة 
 92252 ( ثل سكيفج تجزئة  لكولف)

م2تيل  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)557.
968I



3419 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

JURISMAG(SARL

 ET TARGUI RECYCLING
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

ررع رأسمال  لش2كة

JURISMAG(SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 ET(TARGUI(RECYCLING(SARL
AU ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز 
 ملارينا ،  لطابق 1،  ملكت1 رقم 

6)، ز وية شارع  لزرقطوني و شارع 
محمد بن عبد هللا - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.162172

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
»922.222)درهم«)أي من)»222.222 
عن) درهم«) (2.222.222« إلى) درهم«)
إدماج  حتياطي أو أرباح أو) ( (: ط2يق)

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)211)82.
969I

FIDUCIAIRE(SERVICE(SOLUTION

رم أبيطا
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(SERVICE
SOLUTION

 BD(ZOUBEIR(BNOU(AL 11
 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
رم أبيطا ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي سيدي 

مومن  لجد3د مجموعة ) زنقة 2 
رقم 2  لطابق   لد ر  لبيضاء2 - 

2122)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522972

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
رم) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

أبيطا.

إنعاش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لعقاري.

سيدي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
مومن  لجد3د مجموعة)))زنقة)2)رقم)

 (2122 - ) لد ر  لبيضاء2  2) لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد رزناوي مططفى)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد رزناوي مططفى عنو نه) ()

) ملنطقة  لصناعية) (2 ليساسفة)

)2)2)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد رزناوي مططفى عنو نه) ()

) ملنطقة  لصناعية) (2 ليساسفة)

)2)2)) لد ر  لبيضاء)  لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)225)82.

972I

cabinet(aux(services(des(affaires

MERZOUGASAHARACAMP
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 MERZOUGASAHARACAMP

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 

تناموست  لطاوس  ل2يصاني - 

))))5  ل2يصاني  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

256(9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MERZOUGASAHARACAMP

ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لخيام  ملجهزة.

قص2) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- تناموست  لطاوس  ل2يصاني)

))))5) ل2يصاني  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: توتال) سعيد   لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () توتال  سعيد   لسيد 
 ملحاميد  لجنوبي  قامة  نس عمارة)
 وه شقة)2 سكجورم2 كش))))12222 

م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () توتال  سعيد   لسيد 
 ملحاميد  لجنوبي  قامة  نس عمارة)
 وه شقة)2 سكجورم2 كش))))12222 

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)9)256.
972I

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET(COMPTABILITE

SARL AU

DUBAI LUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET
COMPTABILITE(SARL(AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME(ETAGE(AVENUE(PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
DUBAI(LUX ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : درب 

 للو ح  لطابق  الول رقم 28 سيدي 
3وسف بن علي م2 كش - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.85579

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
2)2))تق2ر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية) (DUBAI( LUX
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
مق2ها  إل تماعي درب  للو ح  لطابق)
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 الول رقم)28)سيدي 3وسف بن علي)

م2 كش  ملغ2ب) (12222 (- م2 كش)

نتيجة لو ود صعوبة في  لتمويل.

و عين:

و) ) زناك  محمد)  لسيد)ة()
درب  للو ح  لطابق  الول) عنو نه) ()
علي) بن  3وسف  سيدي  (28 رقم)

م2 كش  ملغ2ب) (12222 م2 كش)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

درب) وفي  ((2(2 د نبف) ((2 بتاريخ)

28)سيدي)  للو ح  لطابق  الول رقم)

 12222 (- م2 كش) علي  بن  3وسف 

م2 كش  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)118)22.

97(I

cabinet((AMSN

 SOCIETE SEPT CASH
SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

cabinet  AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

 SOCIETE(SEPT(CASH(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  رقم2)2  
زنقة  لسكاكين  - 52252 مكناس  

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (26

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOCIETE(SEPT(CASH(SARL(AU
تحويل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ألمو ل.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):))رقم2)2  
مكناس)) (52252 (- ( زنقة  لسكاكين)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
و نس) بن  عبد  لسالم  (  لسيد)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
و نس) بن  عبد  لسالم  (  لسيد)
مكناس)) (52222 ( مكناس) عنو نه) ()

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
و نس) بن  عبد  لسالم   لسيد 
مكناس)) (52222 ( مكناس) عنو نه) ()

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (25 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52.

972I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

CHRCHMI PARC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

M&H(FINANCIAL(SERVICES
شارع  لد خلة رقم 25 شقة 21 

سيدي بنور ، 1252)، سيدي بنور 
 ملغ2ب

CHRCHMI(PARC ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25 شارع 
 لد خلة شقة 21 سيدي بنور - 

2152)  سيدي بنور  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2212

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)ربف 23)))2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
21)سيدي) »25)شارع  لد خلة شقة)
2152)))سيدي بنور  ملغ2ب«) (- بنور)
تجزئة) 292) لطابق  الول  »رقم) إلى)
 لود د سيدي بنور))-)2152)))سيدي)

بنور)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بنور) بسيدي   البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5).

971I

JURISMAG(SARL

FER O FER SARL AU
إعالن متعدد  لق2 ر ت

JURISMAG(SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

FER O FER SARL AU »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: م2كز 

 ملارينا ،  لطابق 1 ،  ملكت1 رقم 6) ، 
ز وية شارع  لزرقطوني وشارع محمد 
بن عبد هللا - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.529617

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)27)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
تعيين  لسيد محمد  لقاسمي مسيف)

آخ2 في  لش2كة.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)222

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)215)82.

975I

UNIVERS(LOAD

UNIVERS LOAD
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

UNIVERS(LOAD

 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 N (9

 26 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

UNIVERS(LOAD ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 9) زنقة 

عم2  بن  لعاص  لطابق 2 رقم 6) 

طنجة - 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(11(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.UNIVERS(LOAD

:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.
زنقة) ((9 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 (6 رقم) (2 عم2  بن  لعاص  لطابق)

طنجة)-)92222)طنجة  ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: لطيف)  لسيد  سامة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () لطيف   لسيد  سامة 

شارع  بو بك2  لقادري تجزئة بنخيف ن)

و دة) (62222 و دة) ((22 رقم)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () لطيف   لسيد  سامة 

شارع  بو بك2  لقادري تجزئة بنخيف ن)

رقم)22))و دة)62222)و دة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52852).

976I

KHOUYI(BADIA

STE VIKASH SARL
إعالن متعدد  لق2 ر ت

KHOUYI(BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

 ملغ2ب

STE(VIKASH(SARL   »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: رقم 52 

تجزئة  لفتح ) توالل  - 52222 

مكناس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.52912

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) ((1  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة) توسيع  لهدف  ال تماعي 
عقاري) منعش  نشاط  بإضارة 

كنشاط رئي�ضي.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة) توسيع  لهدف  ال تماعي 

عقاري) منعش  نشاط  بإضارة 

كنشاط رئي�ضي

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)525.

977I

LE LEGALISTE

JNANE BOUHNIK
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

LE LEGALISTE

 ANGLE(RUE(DES(MESANGES(ET

 BD(ABDERRAHIM(BOUABID(A

 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

JNANE(BOUHNIK ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 75، شارع 

أنفا، ز وية زنقة  كلوس دي ب2ورانس 

، لطابق 9،  لشقة ب 8،  - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52(262

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 JNANE(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.BOUHNIK

:) ستغالل) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 مللكيات  لفالحية.

 إلنتاج،) الستغالل،)

و ملو د) تصد23وتغليف  ملنتجات 

 لزر عية.)

و لتجهيز) و لتسويق   إلنتاج 

و ملو د) و ستغالل  ملنتجات  و ستف د 

 لفالحية.

 ستيف د  لبذور.

في  ميع  ملنتجات)  لتجارة 

من  ملنتجات) غيفها  أو   لزر عية 

 لض2ورية أو  ملستخدمة في  لزر عة)

و ميع) و ميع  ملو د  لغذ ئية 

 ملنتجات  لنباتية.

 ستيف د  للحوم  لحية أو  لذبيحة.

 ستيف د  لحيو نات  ملعدة)

للتسمين و لتناسل.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)75،)شارع)

أنفا،)ز وية زنقة))كلوس دي ب2ورانس)

 (2222 (- ( (،8 9،) لشقة ب) ، لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد 3ونس سني سليطين)):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد رشيد عدنان):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

سليطين)) سني  3ونس   لسيد 

عنو نه) ()-)-)-)-.

عنو نه) () عدنان  رشيد   لسيد 

.- - - -

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عدنان  رشيد   لسيد 

- - - -

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)78))82.

978I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

AKHY أخي
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

AKHY(SARL(AU
أخي ش.م.م

رأسمالها   222.222 درهم
 ملق2  ال تماعي : 5 زنقة  بن بطوطة، 

دو ر لسك2 حي  لصناعي- م2 كش
تغييف  لشكل  لقانوني للش2كة
تأكيد  ملسيف  لوحيد للش2كة

 لتوقيع  ال تماعي
بمقت�ضى  لق2 ر  الستثنائي) (-I
 AKHY للش2كة) للش2يك  لوحيد 
(،(2(2 د نبف) (22 بتاريخ) (SARL AU

تم ما 3لي:))))))
للش2كة) تغييف  لشكل  لقانوني  (•
محدودة  ملسؤولية) ش2كة  لتصبح 

ذ ت  لش2يك  لوحيد
•) عتماد  لقانون  ألسا�ضي)

 لجد3د للش2كة
حسن  لطاه2ي) تأكيد  لسيد  (•
غيف) ملدة  للش2كة  وحيد  كمسيف 

محدودة)
بتوقيع  لسيد) تمثل  لش2كة  (•

حسن  لطاه2ي
بكتابة) تم  إل3د ع  لقانوني  (-II
 لضبط باملحكمة  لتجارية))بم2 كش)
رقم) تحت  ((2(( 3نا23) ((5 3وم)

 .22(262
تم إ3د ع  لتص2يح بتعد3ل) (-III
 (5 3وم) بم2 كش   لسجل  لتجاري 

3نا23)))2))تحت رقم)7)9.
بمثابة إعالن

979I

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH

FABOU INDUSTRIE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA(MAROC
 FABOU(INDUSTRIE
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ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

 كفول  ل2قم )2 حي خط  ل2ملة 22 
 LOT 161 CHANTIMAR .لعيون
 ETG 2 NR 14 MAARIF 20200

لعيون  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (25 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
نفيسة لدوزي) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.622
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (22.222

رو د رالكي بتاريخ)25)3نا23)))2).
نفيسة لدوزي) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.722
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (22.222

عم2 بوبدي بتاريخ)25)3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/252.
982I

TAOUSSI CONSEIL & SERVICES SARL

TAOUSSI CONSEIL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 TAOUSSI(CONSEIL & SERVICES
SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET
 AVENUE(LALLA(YACOUT ،

20000، CASABLANCA(MAROC
TAOUSSI CONSEIL  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ز وية زنقة 
 لع2عار و شارع اللة  لياقوت ز وية 
زنقة  لع2عار و شارع اللة  لياقوت 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

طو�ضي) رشيد  )ة() تفويت  لسيد)
 ((2 حصة   تماعية من أصل) (((
أحمد) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

طو�ضي بتاريخ)28)د نبف)2)2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)92)822.
982I

 لشتيوي  دريس

IBRAHAM TRAVAUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 لشتيوي  دريس
حي  ملسيفة  لخض2 ء م/أ زنقة/)2 
رقم /21 ، 252)9،  لقص2  لكبيف 

 ملغ2ب
IBRAHAM(TRAVAUX ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق 

 ل2باط غ2سة شاوش زنقة 2 رقم 16 
A - 92150  لقص2  لكبيف  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(87

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.IBRAHAM(TRAVAUX
أعمال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء
حف2  آلبار

 إلستيف د و  لتصد23.
ط2يق) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 ل2باط غ2سة شاوش زنقة)2)رقم)16 

A - 9(252) لقص2  لكبيف  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

222)حصة) ( (:  لسيد إب2 هيم ولي)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ولي  إب2 هيم   لسيد 

 9(222 تجزئة  ملغ2ب  لجد3د) (822

 لع2 ئش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ولي  إب2 هيم   لسيد 

 9(222 تجزئة  ملغ2ب  لجد3د) (822

 لع2 ئش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) (  البتد ئية بالقص2  لكبيف)

ربف 23)))2))تحت رقم)222.

98(I

omar(esijelmassi

»GLOW UP BEAUTY BAR«

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

omar(esijelmassi

 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc

»GLOW(UP(BEAUTY(BAR« ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملحل 

2  قامة مارينا زنقة عبد  لك2يم 

بنجلون - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72((5

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.»GLOW(UP(BEAUTY(BAR«

م2كز) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

للتجميل و لحالقة.

 2 :) ملحل) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 قامة مارينا زنقة عبد  لك2يم بنجلون)

- 22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد  مل2 بط عبد  إلاله)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة أنو ر  لتدالوي أمال):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 (:  لسيد  مل2 بط عبد  إلاله)

بقيمة)222)درهم.

 لسيدة أنو ر  لتدالوي أمال):)522 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  إلاله)  لسيد  مل2 بط 

ط2يق) حمزة  تجزئة  (6( عنو نه) ()

إ3موز ر)22222)راس  ملغ2ب.

أمال) أنو ر  لتدالوي   لسيدة 

شعي1  لدكالي) أبي  زنقة  عنو نه) ()

راس) (22222 7) لدكار ت)  لشقة)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

أمال) أنو ر  لتدالوي   لسيدة 

شعي1  لدكالي) أبي  زنقة  عنو نه) ()

راس) (22222 7) لدكار ت)  لشقة)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)615/))2).

982I
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LE LEGALISTE

R&J METAL
إعالن متعدد  لق2 ر ت

LE LEGALISTE

 ANGLE(RUE(DES(MESANGES(ET

 BD(ABDERRAHIM(BOUABID(A

 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

R&J(METAL  »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: )2، زنقة 

صبفي بو معة  لطابق  ألول  لشقة 

26 - 2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.12(167

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

حصص:) تفويت  (- (2 رقم) ق2 ر 

وهبت) ما3لي:) على  3نص   لذي 

 لسيدة راطمة ثابت  لى  خيها  لسيد)

 (222( مائة) ثالث  ثابت  بوشعي1 

حصة   تماعية تملكها في  لش2كة.)-)

ووه1  لسيد عبد  ل2حمان ثابت  لى)

أخيه بوشعي1 ثابت أربع مائة))122) 

حصة   تماعية 3متلكها في  لش2كة

تعيين مسيف  د3د:) (- (( ق2 ر رقم)

تعين  لسيد)  لذي 3نص على ما3لي:)

عبد  ل2حمان ثابت و لسيد بوشعي1)

ثابت مسيف3ن  د3د3ن للش2كة ملدة)

غيف محددة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)-:) لذي 3نص على ما3لي:)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822296.

981I

ASMAA(MEDIA(GROUP

 GROUPE SCOLAIRE LA
 PROMESSE REUSSITE

PRIVEE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ASMAA(MEDIA(GROUP
شارع صهي1  ل2ومي بلوك 29  ل2قم 

2)  لبفنو�ضي  لبيضاء، 2222)، 
 لبيضاء  ملغ2ب

 GROUPE SCOLAIRE LA
  PROMESSE(REUSSITE(PRIVEE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 82 شارع 

 ملقاومة  لطابق 1  لشقة 8  -   
لبيضاء   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
527275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE LA  :

.PROMESSE(REUSSITE(PRIVEE
مؤسسة) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

تعليمية.
82)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
( (- ( (8 1) لشقة)  ملقاومة  لطابق)

لبيضاء)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: طلحتا) زين1   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد زين1 طلحتا))عنو نه) ()حي)
 292 5) ل2قم)  لقدس مجموعة زناتة)

 لبيضاء))  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد زين1 طلحتا عنو نه) ()حي)
 292 5) ل2قم)  لقدس مجموعة زناتة)

 لبيضاء) لبيضاء))  لبيضاء)) ملغ2ب)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3ونيو)2)2))تحت رقم)16))).
985I

ORO(BLANCO(UNDERWEAR(SARL

 ORO BLANCO
UNDERWEAR

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

 ORO(BLANCO(UNDERWEAR
SARL

 HAY(ZAOUDIA(RUE
 CHOHADAE(N°7 Tanger(HAY
 ZAOUDIA(RUE(CHOHADAE
 N°7 Tanger، 90001، TANGER

MAROC
 ORO(BLANCO(UNDERWEAR

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 HAY وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 ZAOUDIA(RUE(CHOHADAE
N°7 Tanger - 90001 طنجة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2(79
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (28
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ORO (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.BLANCO(UNDERWEAR

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) لخياطة.

 HAY (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ZAOUDIA( RUE( CHOHADAE

N°7(Tanger(-(90001)طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: هشام  لولدي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: هشام  لولدي)  لسيد 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

هشام  لولدي)  لسيد 

 ESPAGNE,( AVDA عنو نه) ()

 CATALUNYA( 26( LA( FULIALA

 LLEIDA( TARRAGONA( 43002

.TARRAGONA ESPAGNE

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

هشام  لولدي)  لسيد 

 ESPAGNE,( AVDA عنو نه) ()

 CATALUNYA( 26( LA( FULIALA

 LLEIDA( TARRAGONA( 43002

TARRAGONA ESPAGNE

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (25 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم))22.

986I

 لشتيوي  دريس

H.Y TRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 لشتيوي  دريس

حي  ملسيفة  لخض2 ء م/أ زنقة/)2 
رقم /21 ، 252)9،  لقص2  لكبيف 

 ملغ2ب

H.Y(TRANS ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

بوعشات ج و ق سوق  لطلبة   - 

252)9  لقص2  لكبيف  ملغ2ب
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تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(85

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 H.Y (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملستخدمين لحساب  لغيف

نقل  لبضائع لحساب  لغيف.

دو ر) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- ( ( ق سوق  لطلبة) و  ج  بوعشات 

252)9) لقص2  لكبيف  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (:  لسيد عبد  لسالم  لعنا3ة)

حصة بقيمة)2.222)درهم للحصة.

 لسيد أنس  لعلو�ضي)):))52)حصة)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لسالم  لعنا3ة)  لسيد 
عنو نه) ()دو ر بوعشات ج و ق سوق)
 لطلبة)))252)9) لقص2  لكبيف  ملغ2ب.

عنو نه) () (  لسيد أنس  لعلو�ضي)

 2 زنقة) مج/د  حي  ملسيفة  لخض2 ء)
رقم)58 252)9) لقص2  لكبيف  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لسالم  لعنا3ة)  لسيد 
عنو نه) ()دو ر بوعشات ج و ق سوق)
 لطلبة)))252)9) لقص2  لكبيف  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) (  البتد ئية بالقص2  لكبيف)

ربف 23)))2))تحت رقم)222.

987I

FLASH(ECONOMIE

GONZALES CAR
إعالن متعدد  لق2 ر ت

GONZALES(CAR

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها:222.222 درهم

مق2ها  ال تماعي:بارك  ل2حمة 

مجموعة 2 عمارة 2 رقم 2)  ل2حمة 

)2 د ر بوعزة   - لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

172627 - لبيضاء

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ بتاريخ)2))3نا23)))2))ق2ر):

-تفويت  لحصص  ال تماعية

رضا) - ستقالة  ملسيف  لسيد 

س2 ج  لد3ن و تعيين  لسيدة رتيحة)

حمد ني كمسيفة وحيدة للش2كة

-تحيين  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

قصد  لقيام) - لصالحيات 

باإل 2 ء ت

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

1121- رقم) تحت  ((2(( ربف 23)

822(2(

988I

ORCOM(FIDUS(CONSULTING

OMARSA IMMO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ORCOM(FIDUS(CONSULTING

 AVENUE(GHANDY(LOT(H 254

 APP 01 CITE(DAKHLA(AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

OMARSA(IMMO ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شقة 1)1 

عمارة22  ملنزه III ب  شارع  لجيش 

 مللكي  كاد23 - 82222  كاد23  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52112

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OMARSA(IMMO
تا يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

شقق مف2وشة
تا يف  ملحالت  لتجارية و  ملكتبية

آإلنعاش  لعقاري.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شقة)1)1 
شارع  لجيش) ( ب) (III عمارة22) ملنزه)
 مللكي  كاد23)-)82222) كاد23  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
: بوعيدة)   لسيدة راطمة  لزه2 ء)
درهم) (275 بقيمة) حصة  (27.522

للحصة.
 لسيد  لحسين بوعيدة):))25.222 

حصة بقيمة)252)درهم للحصة.
 2(.522 ( (:  لسيدة عويشة بيعزة)

حصة بقيمة)5)2)درهم للحصة.
 27.522 ( (:  لسيدة ناد3ة بوعيدة)

حصة بقيمة)275)درهم للحصة.
 27.522 ( (:  لسيدة سارة بوعيدة)

حصة بقيمة)275)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
بوعيدة) راطمة  لزه2 ء)  لسيدة 
تجزءة  ليغ) (255 رقم) عنو نه) ()

 كاد23)82222) كاد23  ملغ2ب.
عنو نه) () بيعزة   لسيدة عويشة 
 82222 255)تجزءة  ليغ  كاد23) رقم)

 كاد23  ملغ2ب.
عنو نه) () بوعيدة  ناد3ة   لسيدة 
 82222 255)تجزءة  ليغ  كاد23) رقم)

 كاد23  ملغ2ب.
عنو نه) () بوعيدة  سارة   لسيدة 
 82222 255)تجزءة  ليغ  كاد23) رقم)

 كاد23  ملغ2ب.

 لسيد  لحسين بوعيدة عنو نه) ()
 82222 255)تجزءة  ليغ  كاد23) رقم)

 كاد23  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

بوعيدة) راطمة  لزه2 ء)  لسيدة 
تجزءة  ليغ) (255 رقم) عنو نه) ()

 كاد23)82222) كاد23  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228529.

989I

CABINET(FICOR

 LA CENTRALE
 MOUSSAOUINE DU

GRAVETTE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

CABINET(FICOR

)2 زنقة  ألقحو ن إقامة  لناس 

بوسجور ، 22)2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

 LA(CENTRALE(MOUSSAOUINE

DU(GRAVETTE »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 22 ساحة 

 لح2ية  لطابق  لثالث  - -  لفقيه بن 

صالح  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 21.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 

كل) حصص  تفويت  ميع  ما3لي:)

,) لسيدة) من  لسيدة حنيوي حليمة)
عبد وي) ناد3ة,) لسيدة  عبد وي 

رو دي  لصالحة) و لسيدة  خد3جة 
عبد وي) من  لسيد  كل  لفائدة 
عز لد3ن)2)))حصة و لسيد عبد وي)

عثمان)6)2)حصة)

على) 3نص  )2:) لذي  رقم) ق2 ر 

تحيين  لقانون  ألسا�ضي) ما3لي:)

للش2كة.
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وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  6/7:) لذي  رقم) بند 

للحصص) تقسيم  د3د  ما3لي:)

 226( عز  لد3ن) عبد وي  * لسيد 

حصة)*)) لسيد عبد وي عثمان)867 

 72 *) لسيدة عبد وي كوث2) ( حصة)

حصة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ) (  البتد ئية بالفقيه بن صالح)

22)3نا23)))2))تحت رقم)))2)/2).

992I

SMOUNIAMINA

 SOCIÉTÉ  NSJ  TELECOM

SARL-AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

SOCIÉTÉ  NSJ  TELECOM(SARL-

AU  ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ونقة 

نوباليا تجزئة 1 سكتور 27 بلوك 2 

حي  ل2ياض  ل2باط - 22222  ل2باط 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

216227

 25 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 شتنبف)

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
SOCIÉTÉ((NSJ( (TELECOM(SARL-

.AU
ت2كي1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لشبكات  اللكتفونية
مزود  لخدمات في  لخارج

 الستف د و  لتصد23.
ونقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 2 بلوك) (27 سكتور) (1 نوباليا تجزئة)
22222) ل2باط) (- حي  ل2ياض  ل2باط)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيدة سلمي  ليماني)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة سلمي  ليماني عنو نه) ()
 ( راس سايس) ( شارع بنزرت  قامة)
راس) (22222 راس) ط2يق  3موز ر 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد للـطيف  الع2ج)  لسيد 
ر2نسا) (22222 ر2نسا) عنو نه) ()

ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
شتنبف) ((2 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)2)2)/9)28.

992I

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

INK PRO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

INK(PRO ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6)7 زنقة 
 لك2نفل شارع  لحز م  لكبيف حي 
 ملحمدي  - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2172(9

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (((  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (INK( PRO  لش2يك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
6)7)زنقة  لك2نفل) مق2ها  إل تماعي)
(- ( شارع  لحز م  لكبيف حي  ملحمدي)
2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب نتيجة)

ل):)كوريد.
 7(6 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
شارع  لحز م  لكبيف) زنقة  لك2نفل 
حي  ملحمدي))-)2222)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ك2يمي) (  لسيد)ة() لحسين)
زنقة) (( بلوك  لسعادة) عنو نه) ()
 (2222 ( حي  ملحمدي) (2 رقم) (22
)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)826125.
99(I

sofoget

PARA GREEN BY S&H SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
   PARA(GREEN(BY(S&H(SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لقنيط2ة 

شارع محمد غ2نيط وزنقة  بن 
بطوطة رقم 12  قامة توريق محل 
رقم 2 - 21222  لقنيط2ة   ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51625
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (26 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
تفويت  لسيد))ة()صارية))ك2مان)
522)حصة   تماعية من أصل)522 
نو ر)) هناء) )ة() ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)26)3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1)922.

992I

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

S.T.2O.H
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

S.T.2O.H ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
أحمد  ملجاطي إقامة  الل1  لطابق 
2  ل2قم 8  - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.127((2

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (((  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
مبلغ) ( (S.T.2O.H  لش2يك  لوحيد)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
أحمد) زنقة  (22 مق2ها  إل تماعي)
 ملجاطي إقامة  الل1  لطابق)2) ل2قم)
2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)  -   8

نتيجة ل):)كوريد.
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زنقة) (22 و حدد مق2  لتصفية ب)

أحمد  ملجاطي إقامة  الل1  لطابق)

2222)) لد ر لبيضاء)  -   8 2) ل2قم)

 ملغ2ب.)

و عين:

و) ( را3ز) ( بوشعي1)  لسيد)ة()
عنو نه) ()حي موالي رشيد))))زنقة)6 

 ل2قم)5 2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)821852.

991I

sofoget

PARA GREEN BY S&H
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

PARA(GREEN(BY(S&H  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لقنيط2ة 

شارع محمد غ2نيط وزنقة  بن 

بطوطة رقم 12  قامة توريق محل 
رقم 2 - 21222  لقنيط2ة   ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51625

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) (26  ملؤرخ في)

نو ر) ( مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()

هناء)كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1)922.

995I

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

STFK TRANS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA(MAROC

STFK(TRANS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2 زنقة 

كالفن حي  ملستشفيات   - 2222) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.267625

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (((  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد)STFK(TRANS))مبلغ)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

زنقة كالفن حي) (2 مق2ها  إل تماعي)

 ملستشفيات)))-)2222)) لد ر لبيضاء)

 ملغ2ب نتيجة ل):)كوريد.

زنقة) (2 و حدد مق2  لتصفية ب)

 (2222 (- ( ( كالفن حي  ملستشفيات)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

را3ز) ( بوشعي1)  لسيد)ة()

وعنو نه) ()حي موالي رشيد))))زنقة)6 

 ل2قم)5 2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)821725.

996I

FIDUCOMFISC(ELJARMOUNY

ATS CASH
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCOMFISC(ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca(Maroc
ATS(CASH ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
 لبدر GH(FB8  رقم 25 عمارة )2 
 لطابق  لسفلي سيدي حجاج و د 
حصار تيط مليل  - 9612)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52(225

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ATS (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CASH
تحويل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 المو ل.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 2( عمارة) (25 رقم) ( (GH( FB8  لبدر)
و د) حجاج  سيدي   لطابق  لسفلي 
9612)) لد ر) (- ( مليل) تيط  حصار 

 لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لحق  لهاللي)):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لحق  لهاللي))  لسيد 

عنو نه) ()تجزئة  لعالية رقم)62)تيط)

ملبل))9612)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لحق  لهاللي))  لسيد 

عنو نه) ()تجزئة  لعالية رقم)62)تيط)

ملبل))9612)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)226)82.

997I

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET(COMPTABILITE

SARL AU

VIVIFY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET

COMPTABILITE(SARL(AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME(ETAGE(AVENUE(PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

VIVIFY ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 151 حي 

 سيل  - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.92(97

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)2))د نبف)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

م2 كش) (12222 (- ( حي  سيل) (151«

رقم) » ملحل  لتجاري  إلى)  ملغ2ب«)

 92 ( -) مل2كز  لتجاري مد3نة مول) (22

شارع حمان  لفطو كي ع2صة  ملعاش))

12222)م2 كش)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)665)22.

998I
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 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET(COMPTABILITE

SARL AU

VIVIFY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET

COMPTABILITE(SARL(AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -

 4EME(ETAGE(AVENUE(PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

VIVIFY ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 151 حي 

 سيل  - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.92(97

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 

نشاط) إلى  إضارة  ألنشطة  لتالية 

 لش2كة  لحالي):

ع مختلف منتجات  لصناعة) ُمصِنّ

 لتقليد3ة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)665)22.

999I

مكت1  ألستاذ سهيل م2سلي

ZOUBIDA PHARM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

مكت1  ألستاذ سهيل م2سلي

شارع  لحسن II، إقامة رجوة رقم 

B17 ، 40000، م2 كش  ملغ2ب

ZOUBIDA(PHARM ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2 و1، 

عمارة 8، تجزئة زه2ة  د3دة د3ار 

 ملنصور - 1222)  لجد3دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22258

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ZOUBIDA(PHARM

:) ستغالل) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

صيدلية.

و1،) (2 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

د3ار) زه2ة  د3دة  تجزئة  (،8 عمارة)

 ملنصور)-)1222)) لجد3دة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

1.200.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

:) ميع) بلعباس) محمد   لسيد 

وخصوم  لشخص) أصول  عناص2 

 لذ تي بقيمة)1.200.000,00)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بلعباس   لسيد محمد 

 (1222 بوح2يد) زنقة  ميلة  ((2

 لجد3دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بلعباس   لسيد محمد 

 (1222 بوح2يد) زنقة  ميلة  ((2

 لجد3دة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد3دة))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)7172).

2222I

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

VOLCANO SHINE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA(MAROC

VOLCANO(SHINE ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6)7 زنقة 

 لك2نفل شارع  لحز م  لكبيف حي 

 ملحمدي - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2((792

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

)مبلغ رأسمالها) (VOLCANO(SHINE

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
زنقة  لك2نفل شارع) (7(6  إل تماعي)

 (2222 (-  لحز م  لكبيف حي  ملحمدي)

(: ل) نتيجة   لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

كوريد.

 7(6 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
شارع  لحز م  لكبيف) زنقة  لك2نفل 

2222)) لد ر لبيضاء) (- حي  ملحمدي)

 ملغ2ب.)

و عين:

و) ك2يمي  (  لسيد)ة() لحسين)
زنقة) (( بلوك  لسعادة) عنو نه) ()
 (2222 حي  ملحمدي) (2 رقم) (22

)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)826122.

2222I

ACCOMPT(CONSULTING

LOISIR JET
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ACCOMPT(CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

LOISIR JET ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة بن 

ميمون - شارع رضو ن 2) و دة - 

62222 و دة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28525

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 LOISIR(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.JET

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ذ ت) أو  لقو رب   لقو رب, لقو رب 

لأللعاب) أ هزة  أو   ملح2كات,معد ت 

أو  ل2ياضات  ملائية))مستأ 2(

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)تجزئة بن)

(- و دة) ((2 شارع رضو ن) (- ميمون)

62222)و دة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: رتشات) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)52.222)درهم للحصة.

 لسيد صاب2 رتشات):))522)حصة)

بقيمة)52.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
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 لسيدة محمد رتشات عنو نه) ()
شارع حسن  لتاني تجزئة بن ميمون)
 OUJDA  62222 و دة) ((2 زنقة)

 ملغ2ب.
عنو نه) () رتشات  صاب2   لسيد 
 2((22 حي  ون دو لبالس) ب/9) ((
 OUJDA  62222 ر2نسا) سوسون 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () رتشات  محمد   لسيد 
 2((22 حي  ون دو لبالس) ب/9) ((

سو سون)OUJDA 62222) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (21 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)62)1.
222(I

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET(COMPTABILITE

SARL AU

REALHOMES
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

 SUD(AUDIT(CONSEIL(ET
COMPTABILITE(SARL(AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 4EME(ETAGE(AVENUE(PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

REALHOMES ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة 
 لسالم شقة رقم 28  لطابق  ل2 بع 

شارع موالي عبد هللا - 12222 
م2 كش  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.225(99
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
28) لطابق) » قامة  لسالم شقة رقم)
 ل2 بع شارع موالي عبد هللا)-)12222 
شارع  ملنارة) ((« إلى) م2 كش  ملغ2ب«)
MAVENUE) ملحل)  مل2كز  لتجاري)
م2 كش)) (L222 - 12222 (: رقم)

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)667)22.
2222I

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE

TORNADO OFFICE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

FIDNOM(CABINET(FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

TORNADO(OFFICE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6)7 زنقة 

 لك2نفل شارع  لحز م  لكبيف حي 
 ملحمدي - 2222)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2((9(9

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) (((  ملؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 
 TORNADO ذ ت  لش2يك  لوحيد)
 222.222 رأسمالها) مبلغ  ( (OFFICE
 7(6 درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي)
شارع  لحز م  لكبيف) زنقة  لك2نفل 
2222)) لد ر لبيضاء) (- حي  ملحمدي)

 ملغ2ب نتيجة ل):)كوريد.
 7(6 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
شارع  لحز م  لكبيف) زنقة  لك2نفل 
2222)) لد ر لبيضاء) (- حي  ملحمدي)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) ك2يمي  (  لسيد)ة() لحسين)
زنقة) (( بلوك  لسعادة) عنو نه) ()
 (2222 حي  ملحمدي) (2 رقم) (22
)ة() كمصفي)  لد ر لبيضاء) ملغ2ب 

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (9 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)826121.
2221I

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

STE LAASSIFRA TRAVAUX
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA(MAROC

  STE LAASSIFRA TRAVAUX
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 
كبا  لخنك  ل2شيد3ة  - 222)5 

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(179

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((9  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
))مبلغ) (STE LAASSIFRA TRAVAUX
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
كبا  لخنك) قص2  مق2ها  إل تماعي 
222)5) ل2 شيد3ة) (- (  ل2شيد3ة)

 ملغ2ب نتيجة ل):) زمة.
قص2) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 5(222 (- ( كبا  لخنك  ل2شيد3ة)

 ل2 شيد3ة  ملغ2ب.)
و عين:

و) خارو  بن  ( ( محمد) (  لسيد)ة()
 229 تجزئة بوتالمين رقم) عنو نه) ()
222)5) ل2 شيد3ة  ملغ2ب)  ل2شيد3ة)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)85.
2225I

CAB(ADVICE

 ABDERRAHIM EL YSSI

TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

CAB(ADVICE

شارع محمد  لخامس عمارة رقم 

218  لطابق  ألول شقة رقم ) ، 

26222، سيدي قاسم  ملغ2ب

 ABDERRAHIM(EL(YSSI(TRANS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  توطين 

عمارة رقم 218  قامة رقم )  لطابق 

2 شارع محمد  لخامس - 26222 

سيدي قاسم   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(9275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ABDERRAHIM(EL(YSSI(TRANS

نقل) (- (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسلع.

توطين) ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

عمارة رقم)218) قامة رقم))) لطابق)

 26222 (- محمد  لخامس) شارع  (2

سيدي قاسم)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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((: ( عبد  ل2حيم  لعب�ضي)  لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ل2حيم  لعب�ضي))  لسيد 
ب) ش.) ش.) حي  لسعادة  عنو نه) ()
قاسم) سيدي  (26222  212 رقم)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ل2حيم  لعب�ضي))  لسيد 
عنو نه) ()حي  لسعادة ش.ش.ب رقم)

212 26222)سيدي قاسم  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) (  البتد ئية بسيدي قاسم)

ربف 23)))2))تحت رقم)62.

2226I

STE CISS SARL

STE AUTO ECOLE DARIF
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE CISS SARL
مكت1 7 زنقة رقم 299  لطابق 
 لتاني تجزئة  نة  لزيتون 2 بن 

سودة راس مكات1  ب2 هيم مبعوت، 
22222، راس  ملغ2ب

STE(AUTO(ECOLE(DARIF ش2كة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة 
شمس  ملبنى رقم 2  لشقة رقم 2 
مونفلوري 2 راس - 22222 راس 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72(27

 29 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 د نبف)
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AUTO(ECOLE(DARIF
تعليم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسياقة.
:) قامة) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 2 رقم) 2) لشقة  رقم) شمس  ملبنى 
راس) (22222 (- راس) (2 مونفلوري)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: ظ2يف) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ظ2يف  محمد   لسيد 
 29 رقم) ألبانيا  زنقة  سوسة  شارع 
 لزهور)2)راس)22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ظ2يف  عدنان   لسيد 
شارع سوسة) (( ألبانيا) زنقة  (9 رقم)

 لزهور)))راس)22222)راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)628.
2227I

AA CONSULTING S.A.R.L

 HOSPITALITY
DEVELOPMENT

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

AA CONSULTING S.A.R.L
21 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم )) ، 2222)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
  HOSPITALITY(DEVELOPMENT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي )22، 

شارع  ب2 هيم  ل2ود ني  ملعاريف - 
2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.262297
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) )2)شتنبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
   HOSPITALITY( DEVELOPMENT
درهم) (292.222 رأسمالها) مبلغ 
وعنو ن مق2ها  إل تماعي))22،)شارع)
 (2222 (-  ب2 هيم  ل2ود ني  ملعاريف)
 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب نتيجة ل):))حل)
للتصفية  لود3ة)) ووضعها   لش2كة 
باتفاق  لش2كاء)) بتد ء  من تاريخ))2 

سبتمبف)2)2)
(،22( ب) مق2  لتصفية  وحدد 
(- شارع  ب2 هيم  ل2ود ني  ملعاريف)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

و) مغنوج  ( 3اسمين)  لسيد)ة()
زنقة) بيبلو  مجموعة  عنو نه) ()
حسان رقم)62)حي  لهنا)2222)) لد ر)
 لبيضاء) ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)822292.
2228I

RAHHALI(CONSEIL

AGRITONIC
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

RAHHALI(CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 218(

، 40000، Marrakech(Maroc
AGRITONIC ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر د ر 

 لع2 ة ، بن عالل سعادة، م2 كش - 
12222 م2 كش  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.288(9

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر) ((2(2 أكتوب2) ((( في)  ملؤرخ 
حل ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
رأسمالها) مبلغ  ( (AGRITONIC
مق2ها) وعنو ن  درهم  (22.222
 إل تماعي دو ر د ر  لع2 ة)،)بن عالل)
م2 كش) (12222 (- م2 كش) سعادة،)
تحقيق) عدم  ( (: ل) نتيجة   ملغ2ب 

 ألرباح  مل2 وة.
و حدد مق2  لتصفية ب دو ر د ر)
 لع2 ة)،)بن عالل سعادة،)م2 كش)-)

12222)م2 كش  ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()عبد  للطيف))خطي1 و)
عنو نه) ()دو ر د ر  لع2 ة)،)بن عالل)
م2 كش) (12222 م2 كش) سعادة،)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
نونبف) (29 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)9229)2.

2229I

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF

STE TANAMINE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

FIDUCIAIRE(SALHI(ABDELLATIF
 RUE(EL(HOURIA(N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA(MAROC

STE(TANAMINE  ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي قص2 

 كود3م  مالغو كلميمة  ل2شيد3ة  - 
222)5  ل2شيد3ة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(267
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((9  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (STE( TANAMINE

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

قص2  كود3م  مالغو)  إل تماعي 

 5(222 (- ( كلميمة  ل2شيد3ة)

 ل2شيد3ة  ملغ2ب نتيجة ل):) زمة.

قص2) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

(- (  كود3م  مالغو كلميمة  ل2شيد3ة)

222)5) ل2شيد3ة  ملغ2ب.)

و عين:

و) ( خارو) بن  ( لحو)  لسيد)ة()

 229 تجزئة بوتالمين رقم) عنو نه) ()

222)5) ل2شيد3ة  ملغ2ب) (  ل2شيد3ة)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)81.

2222I

 مغار عبد  لغارور

BAMEKNA IMMOBILIER

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 مغار عبد  لغارور

شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 

2  لطابق  الول تطو ن ، 92222، 

تطو ن  ملغ2ب

BAMEKNA(IMMOBILIER ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة  م 

كلثوم  قامة زيد 1-1  لطابق  لسفلي 

رقم 1 م2تيل  - 92252 م2تيل 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22925

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BAMEKNA(IMMOBILIER

وسيط) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)تجزئة  م)

كلثوم  قامة زيد)1-1) لطابق  لسفلي)

رقم)1)م2تيل))-)92252)م2تيل  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 222 ( (:  لسيد  نو ر  لصد3قي)

حصة بقيمة)2.222)درهم للحصة.

 222 (:  لسيد  نو ر  لصد3قي)

بقيمة)2.222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  نو ر  لصد3قي عنو نه) ()

م2ك1  الحباس بوعما23) (( 6) ناح)

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  نو ر  لصد3قي عنو نه) ()

م2ك1  الحباس بوعما23) (( 6) ناح)

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)522.

2222I

FOUZMEDIA

شركة  مجموعة مدارس الغزال
  ش2كة محدودة  ملسؤولية)

إعالن متعدد  لق2 ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ش2كة » مجموعة مد رس  لغز لي » 
ش2كة محدودة  ملسؤولية »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: رقم 29 

شارع 22  لحي  لصناعي - -  لقنيط2ة 
 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)29)د نبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه  ألستاذ)
بتاريخ) بالقنيط2ة  موثق  هيبة  رشيد 
تصدق  لسيد ط2 قي) (29/2(/(2(2
حصة،) ملنتمية) (522  دريس بنسبة)
للش2كة)»)مجموعة مد رس  لغز لي)»)
ش2كة محدودة  ملسؤولية،)رأسمالها)
درهم،) ملق2  ال تماعي:) (222.222
22) لحي) شارع) (29 رقم)  لقنيط2ة 
3اسين  ي) ط2 قي  للسيد   لصناعي 

بنسبة)522)حصة.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
  7 6- ( تبعا لدلك تم تعد3ل  لفصول)

من  لقانون  ألسا�ضي للش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)
بمقت�ضى عقد توثيقي تلقاه  ألستاذ)
بتاريخ) بالقنيط2ة  موثق  هيبة  رشيد 
تصدق  لسيد ط2 قي) (29/2(/(2(2
حصة،) ملنتمية) (522  دريس بنسبة)
للش2كة)»)مجموعة مد رس  لغز لي)»)
ش2كة محدودة  ملسؤولية،)رأسمالها)
درهم،) ملق2  ال تماعي:) (222.222
22) لحي) شارع) (29 رقم)  لقنيط2ة 
3اسين  ي) ط2 قي  للسيد   لصناعي 

بنسبة)522)حصة.

بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

  7 6- ( تبعا لدلك تم تعد3ل  لفصول)

من  لقانون  ألسا�ضي للش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ)6))3نا23)

))2))تحت رقم)286.

222(I

FOUZMEDIA

2Z1 CONSULTING
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

2Z1 CONSULTING ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 59 شارع 

موالي عبد لعزيز إقامة موالي 

عبد لعزيز  ل2قم 1 - 21222 

 لقنيط2ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61225

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 2Z1 (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CONSULTING

مكت1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

للدر سات و ألبحاث.

 59 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

إقامة) عبد لعزيز  موالي  شارع 

 21222  -  1 موالي عبد لعزيز  ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ميمون  سوكاع   لسيد 

--- 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ميمون  سوكاع   لسيد 

--- 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

2222I

FOUZMEDIA

BINAA 59
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BINAA 59 ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 52 مك2ر 

شارع موالي عبد لعزيز مكت1 رقم 

7 إقامة  ألمل - 21222  لقنيط2ة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61285

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 BINAA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.59

:) إلنعاش) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لعقاري.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)52)مك2ر)

رقم) مكت1  عبد لعزيز  موالي  شارع 

21222) لقنيط2ة) (- إقامة  ألمل) (7

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة نعيم عزيزة عنو نه) ()---)

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

(--- عنو نه) () نز ر  عويفي   لسيد 

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

(---  لسيد نعيم عزيزة عنو نه) ()

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب

(--- عنو نه) () نز ر  عويفي   لسيد 

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

2221I

FOUZMEDIA

SOCIETE KARAM TRAV
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE(KARAM(TRAV ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لزنقة 

22  ل2قم 182  ألطلس ) - 21222 

 لقنيط2ة  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1(222

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((225 أب2يل) ((2  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 SOCIETE(KARAM(لش2يك  لوحيد 

 222.222 رأسمالها) مبلغ  ( (TRAV

مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

 -  ( 182) ألطلس) 22) ل2قم)  لزنقة)

(: 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب نتيجة ل)

حل  لش2كة.

ب  لزنقة) مق2  لتصفية  حدد  و 

 21222  -  ( 182) ألطلس) 22) ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.)

و عين:

و) بلك2موس  (  لسيد)ة() مال)

 182 22) ل2قم) عنو نه) () لزنقة)

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب)  (  ألطلس)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

27)ماي)  البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ)

228))تحت رقم)222)1.

2225I

cabinet(fiduciaire(zghoud

HEYA'S COLLECTION
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

cabinet(fiduciaire(zghoud

 AVE(ABI(HASSAN(CHADILI

 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،

90010، TANGER(MAROC

HEYA›S(COLLECTION ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 شارع 

ٱبن  لهيثم عمارة ٱبن خلدون رقم 

26 - 92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1119

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 شتنبف) (((
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HEYA’S(COLLECTION
بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
ش2 ء) ستف د  ميع أنو ع  شالت و إ)
كسسو ت  لتابعة لها و ٱألثو بو كل ما)

له عالقة)
بذلك.

22)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
ٱبن  لهيثم عمارة ٱبن خلدون رقم)26 

- 92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):) ملغ2ب سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
زيو  ملطبعي)) زيو  محمد   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.
زيو  ملطبعي) زيو  عيدة   لسيدة 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
زيو  ملطبعي)) زيو  محمد   لسيد 
عنو نه) ()22)شارع ٱبن  لهيثم عمارة)
طنجة) (92222  26 ٱبن خلدون رقم)

 ملغ2ب.
زيو  ملطبعي) زيو  عيدة   لسيدة 
 (5 رقم) ب2شلونة  زنقة  عنو نه) ()

92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
زيو  ملطبعي)) زيو  محمد   لسيد 
عنو نه) ()22)شارع ٱبن  لهيثم عمارة)
طنجة) (92222  26 ٱبن خلدون رقم)

 ملغ2ب
زيو  ملطبعي) زيو  عيدة   لسيدة 
 (5 رقم) ب2شلونة  زنقة  عنو نه) ()

92222)طنجة  ملغ2ب.
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم))5286).
2226I

 مغار عبد  لغارور

JABLACH LOISIRS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 مغار عبد  لغارور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 
2  لطابق  الول تطو ن ، 92222، 

تطو ن  ملغ2ب
JABLACH(LOISIRS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي هوتة 

 لبح2 مكاد  لطابق  الر�ضي و دلو 
 قليم تطو ن - 92222 تطو ن 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22915
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JABLACH(LOISIRS
رندق) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ومطعم.
هوتة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
و دلو) مكاد  لطابق  الر�ضي   لبح2 
تطو ن) (92222 (- تطو ن)  قليم 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (: مصطفى   والس)  لسيد 

حصة بقيمة)2.222)درهم للحصة.
52)حصة) ( (:  لسيد خالد  بفون)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.

 52 (: مصطفى   والس)  لسيد 
بقيمة)2.222)درهم.

بقيمة) (52 (:  لسيد خالد  بفون)
2.222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

مصطفى   والس)  لسيد 
رقم) عالل  لفا�ضي  شارع  عنو نه) ()

211)تطو ن)92222)تطو ن  ملغ2ب.
عنو نه) () خالد  بفون   لسيد 
حي) عبد  لخالق  لط2يس  شارع 
 النارة رقم)28)تطو ن)92222)تطو ن)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
مصطفى   والس)  لسيد 
رقم) عالل  لفا�ضي  شارع  عنو نه) ()

211)تطو ن)92222)تطو ن  ملغ2ب
عنو نه) () خالد  بفون   لسيد 
شارع عبد  لخالق  لط2يس حي  النارة)
رقم)28)تطو ن)92222)تطو ن  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)572.

2227I

SARL

SPA BENSSERE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
SPA(BENSSERE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
كومليما إقامة  للور2 رقم  شقة 652 
 لطابق  ل2 بع 22 ،  - 222))  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522222

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((9

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 SPA (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BENSSERE

تشغيل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

حمام تقليدي ومنتجع صحي وتدليك)

وعال ات تجميل.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 652 كومليما إقامة  للور2 رقم))شقة)

222))) لد ر) (- ( (، (22  لطابق  ل2 بع)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيدة ر اء) لسد23ي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة ر اء) لسد23ي عنو نه) ()

حي ماربيل إقامة هناء) لطابق  لتاسع)

2)رقم)271 9222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة ر اء) لسد23ي عنو نه) ()

حي ماربيل إقامة هناء) لطابق  لتاسع)

2)رقم)271 9222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)6)15.

2228I

cabinet(abda(conseil(et(management

ENNAJAH MEDIA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

 cabinet(abda(conseil(et

management
رقم 29) لطابق  الول ط2يق سيدي 

و صل  لحي  لصناعي ، 16222، 

 سفي  سفي

ENNAJAH(MEDIA  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2قم 27 
زنقة  لبهجة حي  لقليعة  سفي - 

16222  سفي  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6922

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 

 ENNAJAH ذ ت  لش2يك  لوحيد)

 222.222 مبلغ رأسمالها) ( ( (MEDIA

مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
زنقة  لبهجة حي  لقليعة) (27  ل2قم)

 سفي)-)16222) سفي  ملغ2ب نتيجة)

ل):) لتوقف  لد ئم لنشاط  لش2كة.

ب  ل2قم) مق2  لتصفية  حدد  و 
27)زنقة  لبهجة حي  لقليعة  سفي)-)

16222) سفي  ملغ2ب.)

و عين:

و) لقتي1  ) 3ت  عم2)  لسيد)ة()
27)زنقة  لبهجة حي) عنو نه) () ل2قم)

 لقليعة  سفي)16222) سفي  ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((1 بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)59.

2229I



3433 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

cabinet(abda(conseil(et(management

SAFISKILLS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

 cabinet(abda(conseil(et

management

رقم 29) لطابق  الول ط2يق سيدي 

و صل  لحي  لصناعي ، 16222، 

 سفي  سفي

SAFISKILLS ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 27 زنقة 

2) حي  لع2يصة سيدي و صل 

 سفي - 16222  سفي  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8((2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

))2))تق2ر حل) 21)ربف 23)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

رأسمالها) مبلغ  ( (SAFISKILLS

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

2))حي  لع2يصة) 27)زنقة)  إل تماعي)

سيدي و صل  سفي)-)16222) سفي)

:) لتوقف  لد ئم) ل) نتيجة   ملغ2ب 

لنشاط  لش2كة

زنقة) (27 و حدد مق2  لتصفية ب)

2))حي  لع2يصة سيدي و صل  سفي)

- 16222) سفي  ملغ2ب.)

و عين:

و) بوسويف  ( 3وسف)  لسيد)ة()

حي  لع2يصة) (25 زنقة) ((6 عنو نه) ()

 سفي)16222) سفي  ملغ2ب كمصفي)

)ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

))2))تحت رقم)228.

22(2I

zagora(consulting(sarl

 OUCHIBA POUR
 TECHNOLOGIES

 MODERNES EL LES
ENERGIES OTMER

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

zagora(consulting(sarl
رقم229  شارع محمد 

 لخامس ، 17922، ز كورة 

 ملغ2ب--------------------

 OUCHIBA(POUR

 TECHNOLOGIES(MODERNES

  )EL(LES(ENERGIES )OTMER

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر  3مي 

نو كال تاز رين - 17722 ز كورة 

 ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2172

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(2 نونبف) ((9  ملؤرخ في)

مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()باحمد)

عبد لحارض))كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((5 بتاريخ) (  البتد ئية بز كورة)

))2))تحت رقم)26.

22(2I

DISTRA(CONSEILS

TECH FLUIDE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

DISTRA(CONSEILS
رقم )  لطابق ) بلوك 2)  لحي 

 لحسني ، 12222، م2 كش  ملغ2ب

TECH(FLUIDE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ) 
 لطابق  لثاني بلوك 2  لحي  لحسني 

- 12222 م2 كش  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.89222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 أكتوب2) ((5 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
ضلع) راطمة  )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.222
2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()سميف)

رهامي بتاريخ)5))أكتوب2)2)2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) (29 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222927.
22((I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

 HERMES DATTIERS« 
»S.A.R.L.A.U

إعالن متعدد  لق2 ر ت

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل
22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 
 ملغ2ب

 HERMES(DATTIERS« 
S.A.R.L.A.U« »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  قص2 
موش قالل ،  لخنك، صندوق  لبف3د 

2)2 - -  ل2 شيد3ة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.22575

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)25)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
من) حصة   تماعية  (2222 تفويت)
ط2ف  لسيد خليد رهد لفائدة  لسيد)

محمد إيهاب مجدي
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
 ستقالة  لسيد خليد رهد من مهامه)

كمسيف للش2كة

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

مجدي) إيهاب  محمد  تعيين  لسيد 

كمسيف  د3د للش2كة)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)8:) لذي 3نص على ما3لي:)

 لسيد محمد إيهاب مجدي مساهم)

في  لش2كة بمبلغ)100,000.00)درهم

على) 3نص  25:) لذي  رقم) بند 

إيهاب) محمد  تعيين  لسيد  ما3لي:)

لفتفة) للش2كة  مجدي كمسيف  د3د 

غيف محددة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بال2شيد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/82.

22(2I

ASMAA(MEDIA(GROUP

JARAZ TRAVAUX
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

ASMAA(MEDIA(GROUP

شارع صهي1  ل2ومي بلوك 29  ل2قم 

2)  لبفنو�ضي  لبيضاء، 2222)، 

 لبيضاء  ملغ2ب

JARAZ(TRAVAUX  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة 

 لتقدم 27-)  ه  لطابق  لثاني 

سيدي  لبفنو�ضي -   لبيضاء   ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.127225

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

مبلغ رأسمالها) ( ( (JARAZ(TRAVAUX

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

)-27) ه)  إل تماعي  قامة  لتقدم)

( (-  لطابق  لثاني سيدي  لبفنو�ضي)

عدم) (: ل) نتيجة  ( ) ملغ2ب) لبيضاء)

 الشتغال.
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ب  قامة) مق2  لتصفية  حدد  و 
)-27) ه  لطابق  لثاني)  لتقدم)
سيدي  لبفنو�ضي))-)  لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:
و) ( ) لبفني) (  لسيد)ة() الل)
عنو نه) () لبيضاء))  لبيضاء)) ملغ2ب))

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
:) قامة) بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 
ه  لطابق  لثاني) ج  (27-(  لتقدم)

سيدي  لبفنو�ضي  لبيضاء
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1112.

22(1I

tookservice

TOOKSERVICE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

tookservice
 BD(ANAFA  CASA ، 25000، 96

CACASABLAN(MAROC
TOOKSERVICE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 96 شارع 
 نفا  لطابق 9  لشقة 92  - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :  

 82715(
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TOOKSERVICE
تا 2) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملف2وشات.

96)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

 (2222  -   92 9) لشقة)  نفا  لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لعم2ي عبد  لغاني):))52) 

حصة بقيمة)5.222))درهم للحصة.

 (52 ( (: محمد)  لسيد  لعم2ي 

حصة بقيمة)5.222))درهم للحصة.

 لسيد)) لعم2ي عبد  ل2حيم):))52) 

حصة بقيمة)5.222))درهم للحصة.

 (52 ( (: ) لعم2ي عبد  إلله)  لسيد)

حصة بقيمة)5.222))درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لغاني)  لسيد  لعم2ي 

تاركة) (2( رقم) (1( زنقة) عنو نه) ()

 لجد3دة))222)5) ل2 شيد3ة  ملغ2ب.

عنو نه) () محمد   لسيد  لعم2ي 

قص2) تشعوريت  لنيف  قص2 

تشعوريت  لنيف تنغيف  ملغ2ب.

عبد  ل2حيم) ) لعم2ي   لسيد)

عنو نه) ()قص2 أزرك ألنيف))15)5 

تنغيف  ملغ2ب.

عبد  إلله)  لسيد  لعم2ي 

عنو نه) ()قص2 أزرك ألنيف))15)5 

تنغيف  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لغاني)  لسيد  لعم2ي 

تاركة) (2( رقم) (1( زنقة) عنو نه) ()

 لجد3دة))222)5) ل2 شيد3ة  ملغ2ب

عبد  ل2حيم) ) لعم2ي   لسيد)

تشعوريت  لنيف) قص2  عنو نه) ()

قص2 تشعوريت  لنيف تنغيف  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)7977)5.

22(5I

 CABINET(DE(GESTION(ET(RÉVISION

COMPTABLE

Ô NaturEsthet
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

 CABINET(DE(GESTION(ET
RÉVISION(COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia(maroc
Ô(NaturEsthet  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
حد ئق  ملحمد3ة م س روزيي عمارة 
25  لشقة 1)  ملحمد3ة - 8222) 

 ملحمد3ة  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(8852

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)9))د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
»تجزئة حد ئق  ملحمد3ة م س روزيي)
(- 1)) ملحمد3ة) 25) لشقة) عمارة)
8222)) ملحمد3ة  ملغ2ب«)إلى)»)إقامة)
(، محمد  لخامس) ساحة  (،  مل2كز)
محل) (، ،) لطابق  ألر�ضي)  ملبنى ض)
رقم)22)،) ملحمد3ة)-)822)) ملحمد3ة))

 ملحمد3ة«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)255.

22(6I

DISTRA(CONSEILS

TECH FLUIDE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

DISTRA(CONSEILS
رقم )  لطابق ) بلوك 2)  لحي 

 لحسني ، 12222، م2 كش  ملغ2ب

TECH(FLUIDE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ) 

 لطابق  لثاني بلوك 2  لحي  لحسني 

- 12222 م2 كش  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.89222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)5))أكتوب2)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

2) لحي) )) لطابق  لثاني بلوك) »رقم)

م2 كش  ملغ2ب«) (12222 (-  لحسني)

تجزئة سعيد حجي) (2827 »رقم) إلى)

سال)) (22222 (- ( ط2يق  لقنيط2ة)

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (29 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222927.

22(7I

cabinet(fiduciaire(zghoud

ALOUANE ASSRIA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

cabinet(fiduciaire(zghoud

 AVE(ABI(HASSAN(CHADILI

 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،

90010، TANGER(MAROC

ALOUANE ASSRIA  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لبحا23 

زنقة )2 رقم 1 - 92222 طنجة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1289

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ALOUANE ASSRIA

أشغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لصباغة و ٱألشغال  ملكملة للبناءو)

بالهدف  ألسا�ضي) عالقة  له  ما  كل 

للش2كة.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 92222  -  1 رقم) (2( زنقة)  لبحا23 

طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):) ملغ2ب سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد ر د ل  ملصطفي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: زك2ياء) ( ر د ل)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

ر د ل  ملصطفي)  لسيد 

عنو نه) ()حي  لبحا23 زنقة))2)رقم)1  

92222)طنجة  ملغ2ب.

عنو نه) () زك2ياء) (  لسيد ر د ل)

 92222   1 رقم) (2( حي  لبحا23 زنقة)

طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

ر د ل  ملصطفي)  لسيد 

عنو نه) ()حي  لبحا23 زنقة))2)رقم)1  

92222)طنجة  ملغ2ب

عنو نه) () زك2ياء) (  لسيد ر د ل)

 92222   1 رقم) (2( حي  لبحا23 زنقة)

طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52827).

22(8I

DISTRA(CONSEILS

TECH FLUIDE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

DISTRA(CONSEILS
رقم )  لطابق ) بلوك 2)  لحي 

 لحسني ، 12222، م2 كش  ملغ2ب
TECH(FLUIDE  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم ) 
 لطابق  لثاني بلوك 2  لحي  لحسني 

- 12222 م2 كش  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)5))أكتوب2)2)2))تم تعيين)
مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()رهامي)

سميف كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (29 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222927.

22(9I

مقاولة  ألشغال و  لتجارة

 MOKAWALATE
 ALACHGHAL WA TIJARA   -

MAWT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مقاولة  ألشغال و  لتجارة
ز وية  الميف موالى عبد هللا و زنقة 
 لنخلة  قامة 2 طابق 1  لشقة 7 ، 

2222)،  لد ر لبيضاء  ملغ2ب
 MOKAWALATE(ALACHGHAL

WA(TIJARA   - MAWT ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ز وية 
 الميف موالى عبد هللا و زنقة  لنخلة 
 قامة 2 طابق 1  لشقة 7 - 2222) 

 لد ل2 لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522869

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 MOKAWALATE( ALACHGHAL

.WA(TIJARA(((-(MAWT

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):) ستخ2 ج)

و ستغالل ومعالجة  ملعادن)– شغال)

متنوعة)– ستيف د-تصد23-تجارة.
ز وية) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 الميف موالى عبد هللا و زنقة  لنخلة)

 (2222  -  7 1) لشقة) 2)طابق)  قامة)

 لد ل2 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 952 ( (: بكار) نور لد3ن   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لحسين بوتاج)):))52)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بكار  نور لد3ن   لسيد 
  (2212 حي  لفالح) (8 زنقة) (26

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

عنو نه) () (  لسيد  لحسين بوتاج)
229)زنقة)28)شارع موالي هشام))س)

مومن))212)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بوتاج   لسيد  لحسين 
229)زنقة)28)شارع موالي هشام))س)

مومن))212)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822265.

2222I

 لش2كة  لقابضة لتدبيف  ألسهم

XY CONSEIL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 لش2كة  لقابضة لتدبيف  ألسهم

ريال 9K4 زنقة  لنجد حي  ل2ياض ، 

22222،  ل2باط  ملغ2ب

XY(CONSEIL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

طارق بن زياد إقامة  ألس2ة عمارة ) 

شقة 22 - 222)2 تمارة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

229255

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((225 ربف 23) (26

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 XY (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CONSEIL

مكت1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لدر سات  لتقنية و لهندسة  ملدنية.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ( طارق بن زياد إقامة  ألس2ة عمارة)

شقة)22 - 222)2)تمارة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد رضو ن  ل2حيميني):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

رضو ن  ل2حيميني)  لسيد 

عنو نه) () قامة  ألس2ة عمارة)1)شقة)

9 222)2)تمارة  ملغ2ب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

هشام  ل2حيميني)  لسيد 

عنو نه) () قامة  ألس2ة عمارة)5)شقة)

22 222)2)تمارة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

مارس) (29 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

225))تحت رقم)225)/2522.

2222I

FHF

 CAMBRE ADVOCACY

MAROC
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

  CAMBRE(ADVOCACY(MAROC

»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  52  روكاد 

 نوبي  عمارة بلوك د   لطابق 

 ألر�ضي - -  ل2باط ) لسوي�ضي( 

 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.212772

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)3ونيو)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

بين) ) لحصص  تفويت) على   الطالع 

 لش2كاء،) ملتعلق بالعقد  لع2في ليوم)

حيث تم تفويت كل) (،22/2(/(2(2

 SEC(حصص))552.))حصة() لش2كة

NEWGATE S. P. A)،) لتي تتور2 عليها)

  CAMBRE(ADVOCACY((في  لش2كة

 LA إلى  لش2كة) (،MAROC( SARL

 NOUVELLE( SOCIÉTÉ( AVANT

.SCÈNE(S.A

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

تأكيد على متابعة تسييف  لش2كة من)

ط2ف  ملسيف إدريس بنهيمة،

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

تأكيد  ستم2 رية  الستغالل للش2كة

ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)

محدودة) من  صيغة  لش2كة  تغييف 

محدودة) ش2كة  إلى   ملسؤولية 

 ملسؤولية ذ ت  لش2يك  لوحيد

ق2 ر رقم)5:) لذي 3نص على ما3لي:)

تحيين  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

3نص على) 6:) لذي  2و) رقم) بند 

ما3لي:)شكل  لش2كة ورأسمالها

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2926)2.

222(I

 لش2كة  لقابضة لتدبيف  ألسهم

XY CONSEIL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 لش2كة  لقابضة لتدبيف  ألسهم

ريال 9K4 زنقة  لنجد حي  ل2ياض ، 

22222،  ل2باط  ملغ2ب

XY(CONSEIL  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

طارق بن زياد إقامة  ألس2ة عمارة ) 

شقة 22 - 222)2 تمارة  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229255

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) ((229 نونبف) (22  ملؤرخ في)

مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()هالل)

نعيمة كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((9 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)599.

2222I

ASMAA(MEDIA(GROUP

BWINLENS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

ASMAA(MEDIA(GROUP

شارع صهي1  ل2ومي بلوك 29  ل2قم 

2)  لبفنو�ضي  لبيضاء، 2222)، 

 لبيضاء  ملغ2ب

BWINLENS  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 

رك2 كة  قامة لكورنيش  لشقة 2 
 لطابق  لسفلي  لعمارة ب) بوركون  

-   لبيضاء   ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.211212

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد)BWINLENS)))مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

مق2ها  إل تماعي زنقة رك2 كة  قامة)

2) لطابق  لسفلي) لكورنيش  لشقة)

لبيضاء))   (- ( بوركون) ب))  لعمارة 

 ملغ2ب نتيجة ل):)عدم  الشتغال.

زنقة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

 2 لكورنيش  لشقة) رك2 كة  قامة 
 لطابق  لسفلي  لعمارة ب))بوركون)

-)   لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

و) ( ملدى) ( ( عبد  لقادر)  لسيد)ة()
 22 زنقة) حي  لسدري م1) عنو نه) ()
) ملغ2ب كمصفي) )  لبيضاء) (82 رقم)

)ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
زنقة) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 2 لكورنيش  لشقة) رك2 كة  قامة 
 لطابق  لسفلي  لعمارة ب))بوركون)

 لبيضاء.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)827221.
2221I

 لش2كة  لقابضة لتدبيف  ألسهم

XY CONSEIL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
خفض رأسمال  لش2كة

 لش2كة  لقابضة لتدبيف  ألسهم
ريال 9K4 زنقة  لنجد حي  ل2ياض ، 

22222،  ل2باط  ملغ2ب
XY(CONSEIL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

طارق بن زياد إقامة  ألس2ة عمارة ) 
 لشقة 22 - 222)2 تمارة  ملغ2ب.

خفض رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.229255
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((229 نونبف) (22 في)  ملؤرخ 
خفض رأسمال  لش2كة بمبلغ قدره)
 222.222« أي من) درهم«) (12.222«
درهم«)إلى)»62.222)درهم«)عن ط2يق)

:)تخفيض  لقيمة  إلسمية لألسهم.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((9 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)599.
2225I

ASMAA(MEDIA(GROUP

F
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ASMAA(MEDIA(GROUP
شارع صهي1  ل2ومي بلوك 29  ل2قم 

2)  لبفنو�ضي  لبيضاء، 2222)، 
 لبيضاء  ملغ2ب

F ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 15 زنقة 
 الطلس  لطابق 1  لشقة 26 
 ملعاريف  -   لبيضاء  ملغ2ب 
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تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5(9217

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

.F(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 
:) ستيف د) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مو د وأ هزة  لتنظيف.
 15 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 26 1) لشقة) زنقة  الطلس  لطابق)

 ملعاريف))-)  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: (  لسيدة سطبي خد3جة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة سطبي خد3جة))عنو نه) ()

 لبيضاء))  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة سطبي خد3جة))عنو نه) ()

 لبيضاء))  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)1)8292.
2226I

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA

STE WEB TAMARIS SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FIDUCIARE(KARIMI(RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 22 

 لطابق  لثاني خنيف2ة ، 51222، 
خنيف2ة  ملغ2ب

STE(WEB(TAMARIS(SARL ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

محمد  لخامس رقم 22)  لطابق 

 لثاني م2ي2ت خنيف2ة - 51222 

م2ي2ت  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1272

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.WEB(TAMARIS(SARL

خدمات) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

- لتصد23) و لكتفونية)  شهارية 

و الستيف د.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

22)) لطابق) رقم) محمد  لخامس 

 51222 (- خنيف2ة) م2ي2ت   لثاني 

م2ي2ت  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لزبيف باحقي)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

522)حصة) (  لسيد مدوجي م2 د):)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( باحقي)  لسيد  لزبيف 

خنيف2ة) (51222 خنيف2ة) م2ي2ت 

 ملغ2ب.

عنو نه) () م2 د  مدوجي   لسيد 

خنيف2ة) (51222 خنيف2ة) م2ي2ت 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( باحقي)  لسيد  لزبيف 
خنيف2ة) (51222 خنيف2ة) م2ي2ت 

 ملغ2ب
عنو نه) () م2 د  مدوجي   لسيد 
خنيف2ة) (51222 خنيف2ة) م2ي2ت 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيف2ة))بتاريخ)29)ربف 23)

))2))تحت رقم)52.
2227I

MAGHRIB(DIGITAL

MAGHRIB DIGITAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MAGHRIB(DIGITAL
حي  لنور رقم 11)  بن  2ي2 ، 

)1225،  بن  2ي2  ملغ2ب
MAGHRIB(DIGITAL ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لنور 
رقم 11) - )1225  بن  2ي2  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2267

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAGHRIB(DIGITAL
:) لطباعة) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
مز ولة  النشطة) مع  بجميع  نو عها 

 ملتعلقة بها.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي  لنور)
رقم)11) - )1225) بن  2ي2  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  مال  لد3ن  شبائك)
عنو نه) ()حي  لنور رقم)11) )1225 

 بن  2ي2  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  مال  لد3ن  شبائك)
عنو نه) ()حي  لنور رقم)11) )1225 

 بن  2ي2  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بابن  2ي2))بتاريخ)5))3نا23)

))2))تحت رقم)22.

2228I

STE((ACHEHBAR(CONSTRUCTION(SARL(AU

 ACHEHBAR
CONSTRUCTION

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 STE  ACHEHBAR
CONSTRUCTION SARL AU

محل  لكائن بایت حند  یت نعمان ، 
52222،  لحا 1  ملغ2ب

 ACHEHBAR(CONSTRUCTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل 
 لكائن بایت حند  یت نعمان - 

52222  لحا 1  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55252

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ACHEHBAR(CONSTRUCTION

أشغال) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

تھیئة  ملساحات  لخض2 ء

-أشغال متنوعة للبناء

أعمدة  لخ2سانة) تصنیع  (-

 ملسلحة.

محل) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- نعمان) حند  یت  بایت   لكائن 

52222) لحا 1  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: بنقدور) حلیم   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بنقدور  حلیم   لسيد 

 52222 نعمان) حند  یت  بایت 

 لحا 1  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بنقدور  حلیم   لسيد 

 52222 نعمان) حند  یت  بایت 

 لحا 1  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)528.

2229I

la(sincérité(إنتمائية(

ESPACE KINE ACHIFAE FES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

la(sincérité إنتمائية
زنقة بئف أنزر ن عمارة ٣  لشقة 

١٣ شارع محمد  لخامس راس ، 

22222، راس  ملغ2ب

 ESPACE(KINE(ACHIFAE(FES

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 
نزهة 28 زنقة أبي حنيفة راس - 

22222  راس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72792

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 3وليوز) ((8
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ESPACE(KINE(ACHIFAE(FES
:) خصائي) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

عالج طبيعي.
عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- راس) حنيفة  أبي  زنقة  (28 نزهة)

22222))راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيدة غزالن  لحيان)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة غزالن  لحيان عنو نه) ()
إقامة) ز ك  زنقة  تجزئة  لوراء)
 ألندلس)2)شقة)1)ط2يق صف2و راس)

22222))راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة غزالن  لحيان عنو نه) ()
إقامة) ز ك  زنقة  تجزئة  لوراء)
 ألندلس)2)شقة)1)ط2يق صف2و راس)

22222))راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)6).

2212I

CABINET(COMPTABLE(AMRAOUI

SYJIMED
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 CABINET(COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 Plataux(Bureau(Hatim

 n°02 rue(Melilia(VN(SAFI،

46000، SAFI(MAROC

SYJIMED ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2قم 12 

زنقة  ل2يش حي موالي  لحسن  - 

16222  سفي  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22155

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 مارس) (25

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SYJIMED

-نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبضائع للغيف.

- لنقل  لدولي للبضائع للغيف.

-)تجارة  السمـــاك.

-) لتجــــــــــارة  لعامــــة.

:) ل2قم) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

12)زنقة  ل2يش حي موالي  لحسن))-)

16222) سفي  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لنميلي عبد  لقــادر):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (:  لسيد  لنميلي  ملهــــدي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لقــادر)  لسيد  لنميلي 
عنو نه) () ل2قم)12)زنقة  ل2يش درب)

موالي  لحسن)1622) سفي  ملغ2ب.
 لسيد  لنميلي  ملهــــدي عنو نه) ()
موالي) درب  زنقة  ل2يش  (12  ل2قم)

 لحسن)16222) سفي  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  لقــادر)  لسيد  لنميلي 
عنو نه) () ل2قم)12)زنقة  ل2يش درب)
موالي  لحسن)16222) سفي  ملغ2ب

 لسيد  لنميلي  ملهــــدي عنو نه) ()
موالي) درب  زنقة  ل2يش  (12  ل2قم)

 لحسن)16222) سفي  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
مارس) (28 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

2)2))تحت رقم)-.
2212I

BUSINESS(CENTER.COM

 ELITE SOLUTION
ASSISTANCE MAROC

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

BUSINESS(CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 26) إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 2292)، 
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب

 ELITE SOLUTION ASSISTANCE
MAROC ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عبد 
 ملومن رقم 26) شارع باسكي  قامة 
ف8  لطابق  لثاني  رقم 6، - 2292) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.522997

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)27)3نا23)))2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
شارع) ((26 رقم) عبد  ملومن  »شارع 
باسكي  قامة ف8) لطابق  لثاني))رقم)
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2292)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب«) (- (،6

 ( شارع مسك ليل طابق) (22(« إلى)

 95 عمارة) (2 رقم) مكت1  ر حة  حي 

22)2)) لد ر  لبيضاء)) (- بوسيجور)

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822922.

221(I

ETS(BEN(aaouinate 

GROUPE REJRAJI

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

ETS(BEN(aaouinate

 AV(HASSAN(II(IMM(ABOUELFAJ

 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA

 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc

GROUPE REJRAJI ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

سيدي علي محمد  لغنادرة  لزمام2ة 

- 22)1)  لزمام2ة  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2252

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((2(( 3نا23) ((2 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

»897.222)درهم«)أي من)»222.222 

عن) درهم«) (997.222« إلى) درهم«)

أو) نقد3ة  حصص  تقد3م  ( (: ط2يق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بنور) بسيدي   البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)59.

2212I

fudcom

OPOTABL SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL(BD(HASSAN(II(N°202.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
OPOTABL(SARL(AU ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي موطن 
في  قامة  لعثمانية  لحي  الد ري 

 لطابق  لثالت بني مالل - 2222) 
بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(279

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OPOTABL(SARL(AU
مطور) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقار ت)
 شغال مختلفة)

)تا 2.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)موطن في)
 قامة  لعثمانية  لحي  الد ري  لطابق)
بني مالل) ((2222 (-  لثالت بني مالل)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد لحسن هنو):))2.222)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد لحسن هنو):)2222)بقيمة)
222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () هنو  لحسن   لسيد 
 222 ألف  ل2قم) ح2ف  ((  ملسيفة)

م2 كش)12212)م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () هنو  لحسن   لسيد 
 222 ألف  ل2قم) ح2ف  ((  ملسيفة)

م2 كش)12212)م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)27)ربف 23)

))2))تحت رقم)228.

2211I

GESTION(ALJANOUB

SAHARA TRADING FISH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

GESTION(ALJANOUB
زنقة تطو ن حي  لسعادة عمارة رقم 
)  لطابق  لثالث  لعيون ، 72222، 

 لعيون  ملغ2ب
SAHARA(TRADING(FISH ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 
تطو ن  لعمارة ) حي  لسعادة 

 لطابق  لثالت  لعيون - 72222 
 لعيون  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22225
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)21)ربف 23)))2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
))حي  لسعادة) »زنقة تطو ن  لعمارة)
 72222 (-  لطابق  لثالت  لعيون)
»تجزئة  ملسيفة) إلى)  لعيون  ملغ2ب«)
 C121  لخض2 ء) لشط2  لثالث رقم)
(- (  لطابق  لثالث  مل2�ضى  لعيون)

72212) لعيون)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

22)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/258.

2215I

TARIK(BOUABDELLAOUI

STE ARINA CHIM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

TARIK(BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE(ARINA(CHIM ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : 55 مك2ر 

زنقة ب2) تجزئة  لفتح و دة - 

62222 و دة  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.(1965

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (29  ملؤرخ في)

ذ ت) ش2كة  (STE( ARINA( CHIM

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (22.222

ب2)  زنقة  مك2ر  (55  إل تماعي)

و دة) (62222 (- تجزئة  لفتح و دة)

لعدم تحقيق  لهدف) نتيجة   ملغ2ب 

 ال تماعي.

و عين:

) لطاه2ي) مصطفى)  لسيد)ة()

تجزئة) زنقة ب2)) ( (55 عنو نه) () و 

و دة  ملغ2ب) (62222 و دة)  لفتح 

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

55)مك2ر) وفي) ((2(( 3نا23) (29 بتاريخ)

(- و دة) تجزئة  لفتح  ب2)) زنقة 

62222)و دة  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)169.

2216I
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afaqconseil

SOCIETE OUIDANE ATLAS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE(OUIDANE(ATLAS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 28) حي 
 لصناعي سيدي غانم  لطابق  الول 
رقم 22 - 12222 م2 كش   ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.69582

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)27)د نبف)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
غانم) سيدي  حي  لصناعي  ((28«
 12222  -  22 رقم)  لطابق  الول 
م2 كش)) ملغ2ب)»)إلى)»مكت1)))م2كز)
 -  (27 رقم)  لقيفو ن تجزئة  لحم2 ء)

12222)م2 كش))مغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)95).
2217I

jilovta(sarl

مغراوي باتي
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

jilovta(sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

مغ2 وي باتي  ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25 زنقة  
 مال  لد3ن  الرغاني  لطابق   الول 

 لشقة رقم 22 و دة  - 62222 

و دة   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28725

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)مغ2 وي)

باتي.

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)مو د بناء)

))تا 2 حد3د.
زنقة)) (25 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
) الول)  مال  لد3ن  الرغاني  لطابق)

 لشقة رقم)22)و دة))-)62222)و دة))

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( عبد  ملولى  ملغ2 وي)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ملولى  ملغ2 وي))  لسيد 
عنو نه) ()حي  لنجد)2)رقم)22)سدي)

3حيى و دة))62222)و دة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  ملولى  ملغ2 وي))  لسيد 
عنو نه) ()حي  لنجد)2)رقم)22)سدي)

3حيى و دة))62222)و دة)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)299.

2218I

jilovta(sarl

STE PARISIENNE CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE PARISIENNE CAR ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 
موالي  حمد  لك2 ري  بالطابق  الول 

رقم 5  - 62222 و دة   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287(2

 25 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 أكتوب2)

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PARISIENNE CAR

تأ يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت بدون سائق.

زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي  حمد  لك2 ري))بالطابق  الول)

رقم)5  - 62222)و دة)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لياس  لعيساوي)):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: (  لسيد  لياس  لعيساوي)

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لياس  لعيساوي))

موالي 3وسف رقم) ( شارع) عنو نه) ()

66)و دة))62222)و دة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد محمد  مسعودة))عنو نه) ()

و دة)) (6 رقم) ((2 ( ( زنقة) حي  ملنار 

62222)و دة)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)122.

2219I

CABINET(ASOFI

B&M TNGTRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

CABINET(ASOFI

 5AV(DE(LA(MARCHE(VERTE(RES

 ASSAFIR(BLOC(B(N°7 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

B&M(TNGTRANS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 TANGER وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 5 COMP. PANAMARIBO(RES

 RACHID(IMM. E  AU 3eme

 ETAGE(APPT. N° 105 - 90000

طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1122

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 B&M(: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.TNGTRANS
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نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

على  لصعيد  لوطني)  لبضائع 

و لدولي.

 TANGER(:(عنو ن  ملق2  ال تماعي

 5( COMP.( PANAMARIBO( RES

 RACHID( IMM.( E( ( AU( 3eme

 ETAGE APPT. N° 225 - 92222

طنجة  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: بولعيش) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

حصة) (522 ( (: منيف  ملثني)  لسيد 

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد محمد بولعيش عنو نه) ()

 26 رقم) (22 حي  الدريسية  لزنقة)

92222)طنجة  ملغ2ب.

حي) عنو نه) () منيف  ملثني   لسيد 

 92222  (7 رقم) أ  زنقة   لقصيبي 

طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد محمد بولعيش عنو نه) ()

 26 رقم) (22 حي  الدريسية  لزنقة)

92222)طنجة  ملغ2ب

حي) عنو نه) () منيف  ملثني   لسيد 

 92222  (7 رقم) أ  زنقة   لقصيبي 

طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2)22.

2252I

CONSEILS EVERNAGE

 MARRAKECH-EXCLUSIVE

EVENTS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°27

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH(maroc

 MARRAKECH-EXCLUSIVE

EVENTS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملسيفة 2 

د  قامة مبفوكة رقم 161  لشقة 28 

م2 كش - 12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((629

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 MARRAKECH-EXCLUS IVE

.EVENTS

:) د رة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 الحد ت و  لح2 سة  لخاصة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):) ملسيفة)2 

د  قامة مبفوكة رقم)161) لشقة)28 

م2 كش)-)12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

بويحياوي) 3وسف   لسيد 
د  قامة مبفوكة) (2 عنو نه) () ملسيفة)
رقم)161) لشقة)25)م2 كش)12222 

م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بويحياوي) 3وسف   لسيد 
د  قامة مبفوكة) (2 عنو نه) () ملسيفة)
رقم)161) لشقة)25)م2 كش)12222 

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)725)22.

2252I

E(H(M(A(BUILDING

E.H.M.A BUILDING
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

E(H(M(A(BUILDING
 BD(ANFA(ETAGE 9 APPT(N° 96
 91 RES(LE(PRINTEMPS(D›ANFA

 ، 20610، CASABLANCA
MAROC

E.H.M.A(BUILDING ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 96 شارع 
 نفا  لطابق رقم 29 شقة رقم 92  
إقامة  ربيع  نفا  لد ر  لبيضاء  - 

222))   لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522885
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.E.H.M.A(BUILDING
ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لتطوي2  لعقاري.

96)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
  92 رقم) شقة  (29 رقم)  نفا  لطابق 
(- ( ربيع  نفا  لد ر  لبيضاء) ( إقامة)

222)))) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لغاني  لخ2�ضي)):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  ملحجوب حوميدي)):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  لغاني  لخ2�ضي))  لسيد 
رقم) ريال  بش2ى  تجزئة  عنو نه) ()
) لد ر) ((2222 ( سيدي مع2وف) (57

 لبيضاء) ملغ2ب.
حوميدي))  لسيد  ملحجوب 
ولد) مسعود  ولد  دو ر  عنو نه) ()
خ2يبكة) ((5222 خ2يبكة) عبدون 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عبد  لغاني  لخ2�ضي))  لسيد 
رقم) ريال  بش2ى  تجزئة  عنو نه) ()
) لد ر) ((2222 مع2وف) سيدي  (57

 لبيضاء) ملغ2ب
حوميدي))  لسيد  ملحجوب 
ولد) مسعود  ولد  دو ر  عنو نه) ()
خ2يبكة) ((5222 خ2يبكة) عبدون 

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)21))82.
225(I

STE(FIDMEK

 IMAGRO INGENIERIE ET
CONSEIL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

STE(FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
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50050، Meknes(Maroc

 IMAGRO(INGENIERIE(ET

CONSEIL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 

5 متج2 رقم 22 تجزئة موالي عم2 

بلوك   رياض  لزيتون م2 ان - 

52222 مكناس  ململكة  ملغ2بية

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55295

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 IMAGRO( INGENIERIE( ET

.CONSEIL

-مكت1) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لدر سات

-نصائح في ميد ن  لفالحة.

 5 عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

متج2 رقم)22)تجزئة موالي عم2 بلوك)

 52222 (- م2 ان) رياض  لزيتون    

مكناس  ململكة  ملغ2بية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيدة  3مان  لحن�ضي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة  3مان  لحن�ضي عنو نه) ()
مكناس) كاميليا  تجزئة  (21( رقم)

52222)مكناس  ململكة  ملغ2بية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة  3مان  لحن�ضي عنو نه) ()

مكناس) كاميليا  تجزئة  (21( رقم)

52222)مكناس  ململكة  ملغ2بية

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((2 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)68).

2252I

jilovta(sarl

BIJOUX CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

BIJOUX(CAR  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 لدرروفي عما رة دوحي رقم 57 شقة 

1 رقم 22 - 62222 و دة   ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1825

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((6  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد)BIJOUX(CAR)))مبلغ)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

شارع  لدرروفي) مق2ها  إل تماعي 

عما رة دوحي رقم)57)شقة)1)رقم)22 

(: نتيجة ل) ( ) ملغ2ب) و دة) (62222  -

صعوبات مالية.

شارع) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

57)شقة)  لدرروفي عما رة دوحي رقم)

1)رقم)22 - 62222)و دة  ملغ2ب.)

و عين:

 لسيد)ة() مجون)))عم2 و عنو نه) ()

 57 شارع  لدرروفي عما رة دوحي رقم)

شقة)1)رقم)22 62222)و دة)) ملغ2ب))

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)22.

2251I

jilovta(sarl

TRANSPORT LAHDADA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

TRANSPORT(LAHDADA  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 8 ب2 

حي  لفتح لز ري  - 62222 و دة  

 ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

287(7

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TRANSPORT(LAHDADA

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبضائع نيابة عن  آلخ2ين.
 8 زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

ب2)حي  لفتح لز ري))-)62222)و دة))

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لنبي بن رحو):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد عبد  لنبي بن رحو):)2222 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد عبد  لنبي بن رحو عنو نه) ()
ظه2 ملحلة تجزئة  لفتح زنقة ب2)رقم)

28)و دة))62222)و دة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد عبد  لنبي بن رحو عنو نه) ()
ظه2 ملحلة تجزئة  لفتح زنقة ب2)رقم)

28)و دة))62222)و دة)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2)1.

2255I

jilovta(sarl

JEF  CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

jilovta(sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

JEF  CAR  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2 و) 

تجزئة  لتنوري ط2يق تازة شقة 22 

 لعمارة 8  - 62222 و دة   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28729

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (28

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

  JEF (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CAR

تأ يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت بدون سائق

و)  (2 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 22 تجزئة  لتنوري ط2يق تازة شقة)

 لعمارة)8  - 62222)و دة)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( محمد  ربعوش)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد محمد  فال)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 (: ( محمد  ربعوش)  لسيد 

بقيمة)222)درهم.

 لسيد محمد  فال)):)522)بقيمة)

222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد محمد  ربعوش))عنو نه) ()

 77 ظه2 ملحلة تجزئة  لسالم زنقة  )

رقم)7))و دة)62222)و دة  ملغ2ب.

عنو نه) () ( محمد  فال)  لسيد 

حي)26)رقم)211) كليم ب2كان))62222 

و دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( لعادل) 3اسين   لسيد 

تجزئة  ملنتزه)2)رقم)795) نكاد عمالة)

و دة))62222)و دة)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)116.

2256I

COMPTA(DAY(SERVICES

STE BADRAY TRAVAUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

COMPTA(DAY(SERVICES
شارع محمد  لخامس  ل2قم 122 
 لطابق  ل2 بع بني مالل ، 2222)، 

بني مالل  ملغ2ب
STE(BADRAY(TRAVAUX  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 
 لسفلي حي  لسالم  والد عياد سوق 
 لسبت  والد  لنمة - 2122) سوق 

 لسبت  والد  لنمة  والد عياد
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
227

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BADRAY(TRAVAUX
:) الشغال) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
و النعاش  لعقاري)  ملختلفة 
 PROMOTION( IMMOBILIERE

.TRAVAUX(DIVERS
:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لسفلي حي  لسالم  والد عياد سوق)
سوق) ((2122 (-  لسبت  والد  لنمة)

 لسبت  والد  لنمة  والد عياد.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 
522.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لسعيد  لطاه2ي):))5.222 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لسعيد  لطاه2ي)
عنو نه) ()حي  سالم  والد عياد سوق)
سوق) ((2122  لسبت  والد  لنمة)

 لسبت و الد  لنمة  والد عياد.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  لسعيد  لطاه2ي)
عنو نه) ()حي  سالم  والد عياد سوق)
سوق) ((2122  لسبت  والد  لنمة)

 لسبت و الد  لنمة  والد عياد
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة))
رقم) تحت  ((2(( ربف 23) (29 بتاريخ)

.(11

2257I

DARAA(AUDIT

LEPARQUETEUR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

DARAA(AUDIT
 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

LEPARQUETEUR ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ليساسفة 
عمارة رقم )22 إقامة IA2  لخوز مى 

 لطابق ) رقم 6 - 2222)  لد ر 
 لبيضاء   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522115

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.LEPARQUETEUR

تصنيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
وبيع  ملو د  لخشبية.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)ليساسفة)
عمارة رقم))22)إقامة)IA2) لخوز مى)
2222)) لد ر)  -  6 رقم) ((  لطابق)

 لبيضاء)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ه2و ش) نبيلة   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  ملهدي شنيق)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ه2و ش  نبيلة   لسيدة 
827)ط2يق  لجد3دة ليك2يت))2222) 

 لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب.
عنو نه) () ( شنيق)  لسيد  ملهدي 
5) لجد3دة) شقة) تجزئة  لهدى  (9(

1222))) لجد3دة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ه2و ش  نبيلة   لسيدة 
827)ط2يق  لجد3دة ليك2يت))2222) 

 لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب
عنو نه) () ( شنيق)  لسيد  ملهدي 
  (1222  5 شقة) تجزئة  لهدى  (9(

 لجد3دة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822715.

2258I

DARAA(AUDIT

DIGITAL MIND
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

DARAA(AUDIT
 ROUTE(BOUSKOURA  PROJET

 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
2222)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

 DIGITAL(MIND
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ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : زنقة 
سمية إقامة شه2ز د 2  لطابق 5 

رقم )) حي  لنخيل - 2222)   لد ر 
 لبيضاء   ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2(2915

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت) ش2كة  (DIGITAL( MIND حل)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها)22.222)درهم)
وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة سمية)
 (( رقم) (5 2) لطابق) إقامة شه2ز د)
) لد ر  لبيضاء)) ((2222 (- حي  لنخيل)
لبسب1  ملنارسة) نتيجة   ملغ2ب 

 ضارة إلى مو ة كوريد)29.
و عين:

و) خشو  ( ( محمد)  لسيد)ة()
پاستور) لويس  ساحة  عنو نه) ()
حي) (27 شقة) (5 طابق) إقامة  لنور 
2222)) لد ر  لبيضاء))  ملستشفيات)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
زنقة) وفي  ((2(2 د نبف) (22 بتاريخ)
 5 2) لطابق) شه2ز د) إقامة  سمية 
2222)) لد ر) (- حي  لنخيل) ((( رقم)

 لبيضاء)) ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))22)82.

2259I

Virtual(space(international

 GENERAL CORPORATE
MEDICAL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

Virtual(space(international
 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 16

20100، Casablanca(Maroc
 GENERAL CORPORATE

 MEDICAL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 16 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات1 

25و 26  لد ر  لبيضاء 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522527

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 GENERAL CORPORATE  :

.MEDICAL

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع وش2 ء)

و  ستيف د  ميع  ال هزه  لطبيه.

16)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكات1)

25و)26) لد ر  لبيضاء)2222)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 622 ( (: شبيكي) محسن   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 FINANCE  لش2كة)

 TECHNOLOGY( FUND( :( ( 400

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد محسن شبيكي عنو نه) ()

 22222 ( تو ركه) 5) لوراء) تجزئه رقم)

مكناس  ملغ2ب.

 FINANCE  لش2كة)

عنو نه) () (TECHNOLOGY( FUND
 6 شقه) (2 زنقه  لح2يه  لطابق) (22

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد محسن شبيكي عنو نه) ()
 22222 تو ركه) 5) لوراء) تجزئه رقم)

مكناس  ملغ2ب
(- بتاريخ) ( تم  إل3د ع  لقانوني ب-)

تحت رقم)-.
2262I

ADVOLIS

SJ FORTH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ADVOLIS
 N°59,BD(MED(V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

SJ(FORTH ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2852 
تجزئة  لنجد 1 سيدي 3حيى - 

62222 و دة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28717
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 SJ (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FORTH
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-)تا 2

-)أعمال  لبناء
 2852 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
تجزئة  لنجد)1)سيدي 3حيى)-)62222 

و دة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
952)حصة) ( (:  لسيدة  لتي سناء)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة رطيمة ه2نافي):))52)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سناء)  لسيدة  لتي 

زنقة) تجزئة  لوحدة   لحي  ملحمدي 

9 62222)و دة) عدي بن حاتم رقم)

 ملغ2ب.

 لسيدة رطيمة ه2نافي عنو نه) ()

زنقة) تجزئة  لوحدة   لحي  ملحمدي 

9 62222)و دة) عدي بن حاتم رقم)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سناء)  لسيدة  لتي 

زنقة) تجزئة  لوحدة   لحي  ملحمدي 

9 62222)و دة) عدي بن حاتم رقم)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)157.

2262I

مكت1 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

GRASSE CAR

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

مكت1 معيشة للحسابات و 

 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليمان ، 22)21، سيدي سليمان 

 ملغ2ب

GRASSE CAR  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 كد ل رقم 12 - 22)21 سيدي 

سليمان  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2712
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((1  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( ( (GRASSE CAR
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 12 رقم) تجزئة  كد ل   إل تماعي 
سليمان  ملغ2ب) سيدي  (21(22  -

نتيجة ل):)تدهور  لقطاع.
تجزئة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
سيدي) (21(22  -  12 رقم)  كد ل 

سليمان  ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()عزيز)) ملاللي و عنو نه) ()
تجزئة  كد ل رقم)12 22)21)سيدي)
سليمان  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
 لسيد)ة()محمد))ملاللي و عنو نه) ()
تجزئة  كد ل رقم)12 22)21)سيدي)
سليمان  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
و) ) ملاللي  مصطفى)  لسيد)ة()
 12 رقم) تجزئة  كد ل  عنو نه) ()
سليمان  ملغ2ب) سيدي  (21(22

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسيدي سليمان))بتاريخ)22 

ربف 23)))2))تحت رقم)))2)/)).
226(I

 L’AFRICAINE(D’ETUDES(FINANCIERES(ET

COMPTABLES

سكاماك
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 L›AFRICAINE(D›ETUDES
FINANCIERES(ET(COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL(MAROC
سكاماك ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة د ي 

 لك2مة رقم 19  لطابق  الول بني 
مالل 2222) بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

سكاماك.
منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
د ي  لك2مة رقم)19) لطابق  الول بني)

مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لو حد حمدي):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد عبد  لنبي لبصيفي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
حمدي) عبد  لو حد   لسيد 
عنو نه) ()بني مالل)2222))بني مالل)

 ملغ2ب.
لبصيفي) عبد  لنبي   لسيد 
عنو نه) ()بني مالل)2222))بني مالل)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
حمدي) عبد  لو حد   لسيد 
عنو نه) ()بني مالل)2222))بني مالل)

 ملغ2ب
لبصيفي) عبد  لنبي   لسيد 
عنو نه) ()بني مالل)2222))بني مالل)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)2))3نا23)

))2))تحت رقم)51.
2262I

EXPERTS(CONSULTING(KHALSI

TEL ELITE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

EXPERTS(CONSULTING(KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

TEL ELITE ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ب2قم 6 
 لطابق 2 عمارة َ 2) زنقة بدر  لكبفَى 

حم2ية  - 52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55229

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 TEL (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ELITE

م2كز) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لند ء.

 6 ب2قم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
2))زنقة بدر  لكبفَى) َ  لطابق)2)عمارة))

حم2ية))-)52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

652)حصة) ( (:  لسيد  زمار  دريس)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة حم2  ل2 س  سماء):))252 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  زمار  دريس 

 52222 والل) ضيعة  زمار  3ت 

مكناس  ملغ2ب.

حم2  ل2 س  سماء)  لسيدة 

عنو نه) ()259)عمارة هاء) قامة نخيل)
 لبساتين)))زنقة هارون  ل2شيد م ج)

52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()  لسيد  زمار  دريس 

 52222 والل) ضيعة  زمار  3ت 

مكناس  ملغ2ب

حم2  ل2 س  سماء)  لسيدة 

عنو نه) ()259)عمارة هاء) قامة نخيل)
 لبساتين)))زنقة هارون  ل2شيد م ج)

52222)مكناس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)197.

2261I

ISKANE(DEVELOPPEMENT

ISKANE DEVELOPPEMENT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ISKANE(DEVELOPPEMENT

 RUE 7 N°5 ETAGE 2 APPT 4

 SAADA(SIDI(BERNOUSSI. ،

2622)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

 ISKANE(DEVELOPPEMENT

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  زنقة 

7 رقم 5  لطابق  لثاني  لشقة 1 

 لسعادة سيدي  لبفنو�ضي  لد ر 

 لبيضاء - 2622)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522979

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ISKANE(DEVELOPPEMENT

:)- إلنعاش) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
 لعقاري

(، - ميع عمليات تجهيز  ألر �ضي)

وإقامة ألشغال  لعامة و لبناء

لالستخد مات) - ميع  ملنشآت  (

أو) أو  ملهنية  أو  لتجارية   لسكنية 

 لصناعية أو  إلد رية)؛

-ش2 ء ألر �ضي  ملج2دة أو  ملباني) (

و ميع  ملمتلكات) هدمها   مل2 د 

وغيف  ملنقولة) و لحقوق  ملنقولة 

وإد رتها)،بجميع  لوسائل  لقانونية.
زنقة) ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 1 5) لطابق  لثاني  لشقة) رقم) (7

سيدي  لبفنو�ضي  لد ر)  لسعادة 

2622)) لد ر  لبيضاء) (-  لبيضاء)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

: نور لد3ن) لحجاوزي  (   لسيد)

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

نور لد3ن) لحجاوزي  (  لسيد)

شارع) بالد  لخيف  إقامة  ( عنو نه) ()

 ( طابق) (22 شقة) ((9  لطاح عمارة)

2182)) لد ر  لبيضاء) عين  لشق)

 لد ر  لبيضاء.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

نور لد3ن) لحجاوزي  (  لسيد)

شارع) بالد  لخيف  إقامة  عنو نه) ()

 ( طابق) (22 شقة) ((9  لطاح عمارة)

2182)) لد ر  لبيضاء) عين  لشق)

 لد ر  لبيضاء.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)228)82.

2265I

مكت1 معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

GRASSE CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مكت1 معيشة للحسابات

 و  ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 

سليمان ، 22)21، سيدي سليمان 

 ملغ2ب

GRASSE CAR ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : تجزئة 

 كد ل رقم )1 - 22)21 سيدي 

سليمان  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2712

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((1  ملؤرخ في)

GRASSE CAR)ش2كة ذ ت  ملسؤولية)

 222.222 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

 21(22  -  1( رقم) تجزئة  كد ل 

نتيجة) سليمان  ملغ2ب  سيدي 

لتدهور  لقطاع.

و عين:

 لسيد)ة()عزيز)) ملاللي و عنو نه) ()

تجزئة  كد ل رقم))1 22)21)سيدي)

سليمان  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

تجزئة) وفي  ((2(( 3نا23) ((1 بتاريخ)

سيدي) (21(22  -  1( رقم)  كد ل 

سليمان  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ ( سليمان) بسيدي    البتد ئية 

رقم) تحت  ((2(( ربف 23) (22  

.(2/(2((

2266I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

TRANS APOLINE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE(JABAL(TARIK(IMM
 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC
TRANS APOLINE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2)  قامة 
 لشاوية شارع 3وسف  بن تاشفين 
زنقة رشيد ر�ضى  - 92222 طنجة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1167

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.APOLINE
:) لنقل) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)2)) قامة)
تاشفين) 3وسف  بن  شارع   لشاوية 
طنجة) (92222 (- ( زنقة رشيد ر�ضى)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  لعد ري نور  لد3ن):))222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

نور  لد3ن)  لسيد  لعد ري 

رقم) (7 عنو نه) () لحي  لجد3د زنقة)

21  92222)طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

نور  لد3ن)  لسيد  لعد ري 

رقم) (7 عنو نه) () لحي  لجد3د زنقة)

21  92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52872).

2267I

iso(fidus

SOH’IDEES SARL A.U 
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

iso(fidus

حي  ألمال )2  رقم 12 مكت1 رقم 26 

طابق  لثاني تيط مليل د ر لبيضاء ، 

9612)، د ر لبيضاء  ملغ2ب

 SOH’IDEES(SARL(A.U ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  المل 

2 عمارة 22  لطابق  لثالث شقة 8 

تيط مليل  لد ر  لبيضاء -  )961) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1(9579

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)22)د نبف)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

»حي  المل)2)عمارة)22) لطابق  لثالث)

مليل  لد ر  لبيضاء) تيط  (8 شقة)

-  )961)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب«)إلى)

»تجزئة  المل)))مكت1 رقم)7) لطابق)

((- مليل  لد ر  لبيضاء) تيط  (  لثاني)

)961)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب«.
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)261)82.

2268I

afaqconseil

TRANPORT AZGUEZAW
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

TRANPORT(AZGUEZAW ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مسيفة 2 د  
رقم 26  لشقة رقم 22  لطابق 22 

م2 كش - 12222 م2 كش  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.226772

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
لحسن وش2ي) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (522

522)حصة لفائدة)) لسيد))ة()إلياس)

وش2ي بتاريخ))2)3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

3نا23) (28 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222876.

2269I

أراك أود3ت

BERGAMO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

أراك أود3ت

) ساحة  لكويت رقم )2ـ  ، 92222، 

طنجة  ملغ2ب

BERGAMO ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مكت1 6 

و 7 بلوك د  لطابق  الول 6 شاع2 

 لبح2  ألبيض  ملتوسط  قامة 

كوريكوم - 92222 طنجة  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62687

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) ((2(( ربف 23) (27 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

من) أي  درهم«) (2.922.222«

 (.222.222« إلى) درهم«) (222.222«

مقاصة) إ 2 ء) ( (: ط2يق) عن  درهم«)

مع د3ون  لش2كة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52672).

2272I

Trefle(Conseil

TREFLE CONSEIL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لش2كة

Trefle(Conseil

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca(maroc

 TREFLE CONSEIL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 Soft وعنو ن مق2ها  ال تماعي عمارة

City Oasis  ل2قم 21  لطابق  لتالث 

- ) و 1 زنقة أبو ظبي - 2122) 

 لد ر  لبيضاء   ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

298227

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(2 25)د نبف)  ملؤرخ في)

 TREFLE« من) تسمية  لش2كة 

 VALORIS« إلى) (»CONSEIL

.«(PARTNERS

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)518)82.

2272I

 L’AFRICAINE(D’ETUDES(FINANCIERES(ET

COMPTABLES

سوريتا ايمو
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 L›AFRICAINE(D›ETUDES

FINANCIERES(ET(COMPTABLES

 BD(MOHAMED(V(N 281 APP

 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL(MAROC

سوريتا  3مو ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  والد 

حمد ن د ر  لجد3دة زنقة ) رقم 25 

بني مالل 2222) بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)سوريتا)

 3مو.

منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.

:) والد) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 25 ))رقم) حمد ن د ر  لجد3دة زنقة)

بني مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد  3ت غوت محمد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد حنيد 3وسف):))522)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  3ت غوت محمد عنو نه) ()
بني مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب.

عنو نه) () 3وسف  حنيد   لسيد 
بني مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد  3ت غوت محمد عنو نه) ()
بني مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب

عنو نه) () 3وسف  حنيد   لسيد 
بني مالل)2222))بني مالل  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)2))3نا23)

))2))تحت رقم)55.

227(I

M.A.I(GROUPE(SERVICE

VERSO LINE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

M.A.I(GROUPE(SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
VERSO LINE ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 17 شارع 
عم2 بن  لعاص  قامة  سماعيل 
مكت1 رقم 1 - 21222  لقنيط2ة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61227
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.VERSO LINE
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مقاولة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

نقل  الشخاص لحساب  لغيف.

17)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

بن  لعاص  قامة  سماعيل) عم2 

21222) لقنيط2ة)  -  1 رقم) مكت1 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 (  لسيد حمو سعيد عثمان):)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لغ2 في  حمد):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عثمان) سعيد  حمو   لسيد 

عنو نه) ()حي  مل2س  شناد)5)ب زنقة)

88 92222))طنجة  ملغ2ب.

 لسيد  لغ2 في  حمد عنو نه) ()حي)

 مل2س  شناد)92222))طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عثمان) سعيد  حمو   لسيد 

عنو نه) ()حي  مل2س  شناد)5)ب زنقة)

88 92222))طنجة  ملغ2ب

 لسيد  لغ2 في  حمد عنو نه) ()حي)

 مل2س  شناد)92222))طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

2272I

CFCIM

CALL’MA PLUS كوملا بلوس
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

CFCIM

25 شارع م2س  لسلطان ، 2222)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

   CALL’MA(PLUS كوملا بلوس

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 211 شارع 
محمد سميحة    لطابق 6 ، شقة 
رقم 25 ، درب عم2 2222)  لد ر 

 لبيضاء   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5(9987

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
كوملا) (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

. CALL’MA(PLUS(بلوس
م2كز) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
دعم) أنشطة  و ميع  (،  التصال)
 ألعمال  ألخ2ى)،)ومساعدة  لعمالء)،)
و لتدري1)،)و الستشار ت)،)و ألنشطة)

 لتجارية
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)211)شارع)
محمد سميحة))) لطابق)6)،)شقة رقم)
25)،)درب عم2)2222)) لد ر  لبيضاء))

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99عام سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
ميشيل) (، 3ان) ليكويت  (:  لسيد)
شارع  ملصدر) (8 أندريه عنو نه) () (،

27222))أز ي سوغ أندغ ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
ميشيل) (، 3ان) ليكويت  (:  لسيد)
شارع  ملصدر)) (8 أندريه عنو نه) () (،

27222))أز ي سوغ أندغ ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.
2271I

TQG(FIDUCIAIRE

GREEN AMIS GIE
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

تأسيس ش2كة

TQG(FIDUCIAIRE
رقم 2222 بن تاشفين  زلي ، 

12252، م2 كش  ملغ2ب
GREEN(AMIS(GIE مجموعة ذ ت 

 لنفع  القتصادي
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 55 
شارع محمد  لخامس عمارة  كار 
شقة 22 گليز م2 كش - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
تأسيس مجموعة ذ ت  لنفع 

 القتصادي 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22(788
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29
ذ ت  لنفع) ملجموعة   ألسا�ضي 

 القتصادي باملميز ت  لتالية:
ذ ت) مجموعة  (: شكل  لش2كة)

 لنفع  القتصادي.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.GREEN(AMIS(GIE
إد رة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
أو) أو  لصناعية   لعمليات  لتجارية 

 لزر عية.
 55 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
عمارة  كار) محمد  لخامس  شارع 
 12222 (- م2 كش) گليز  (22 شقة)

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال  لش2كة:)))2)درهم،)

مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () قيش  محمد   لسيد 
تجزئة  لصفصاف رقم)298 12222 

م2 كش  ملغ2ب.
ه2هوري) عبد  لصادق   لسيد 
بن  لوليد) خالد  شارع  عنو نه) ()
بلوك)))رقم))) لحي  لشتوي)12222 

م2 كش  ملغ2ب.

عنو نه) () مبارك  لك2س   لسيد 

دو ر بلعطار راسكا سيدي د ود  3ت)

 وري2  لحوز)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () قيش  محمد   لسيد 

تجزئة  لصفصاف رقم)298 12222 

م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2692.

2275I

GHAZIR(COMPTA(PRO

DIVA PREFA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

GHAZIR(COMPTA(PRO

 IMM(POIDOMANI(RUE

 TARIK(IBN(ZIAND(GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

DIVA(PREFA ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لبفكة 21 

 لقسمة  ملف2زة رقم 2) 2)    لطابق 

 لثاني عمارة رقم 782 حي  ملسيفة 

)   م2 كش منارة  - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.222727

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) ((8 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

) ندف) هشام) )ة() تفويت  لسيد)

أصل) من  حصة   تماعية  (2.222

2.222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()عبد)

 ل2ز ق))بنمان بتاريخ)8))3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (28 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم))69)22.

2276I
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 ئتمانية ميسيون كونساي

ائتمانية ميسيون كونساي
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 ئتمانية ميسيون كونساي

19، زنقة لوريي روز، عين  لسبع ، 

2592)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

 ئتمانية ميسيون كونساي  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز 

 لحد3قة كلم 8.5 ط2يق  ل2باط، 

 لطابق 2، رقم 58 - 52)2) 

 لبيضاء  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(2 نونبف) (22  ملؤرخ في)

مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة()أع2 ب)

محمد كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822815.

2277I

zagora(consulting(sarl

ASSURANCE EL OUALI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة

zagora(consulting(sarl

رقم229  شارع محمد 

 لخامس ، 17922، ز كورة 

 ملغ2ب--------------------

ASSURANCE EL OUALI »ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع 

محمد  لخامس  - 17922 ز كورة 

 ملغ2ب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.252

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تق2ر) ((222 3وليوز) ((5 في)  ملؤرخ 

مالءمة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة مع)

مقتضيات  لقانون:)27-99

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

نونبف) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بز كورة)

222))تحت رقم)222)/9)).

2278I

malartci

STE MON ATLAS SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

STE(MON(ATLAS(SARL ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي :  لحي 

 الد ري  غبالة - )225)  غبالة  

 ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2182

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)

ش2كة) (STE( MON( ATLAS( SARL

مبلغ) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

مق2ها  إل تماعي  لحي  الد ري  غبالة)

- )225)) غبالة)) ملغ2ب نتيجة لحل)

مسبق.

و عين:

و) سالك  (  لسيد)ة() دريس)

عنو نه) () لحي  الد ري  غبالة)

)ة() ) ملغ2ب كمصفي) )225)) غبالة)

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  لحي) ((2(2 د نبف) (22 بتاريخ)

)225)) غبالة)) (-  الد ري  غبالة)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) (  البتد ئية بقصبة تادلة)

ربف 23)))2))تحت رقم)25.

2279I

MAITRE(ZOUAOUI(CHAKIB(NOTAIRE

CAFÉ LE 18
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

د3و ن  ألستـاذ  لزو وي شكي1،

موثق بفاس

66 شارع محمد  لسالوي،  ملد3نة 

 لجد3دة  كد ل

راس

   CAFÉ(LE 18« S.A.R.L.AU « ش2كة

»تأسيس«

تلقاه) توثقي  عقد  بمقت�ضى 

شكي1  ملوثق)  ألستاذ  لزو وي 

3نا23) (21 بتاريخ) ) ملغ2ب(،) بفاس،)

محدودة) ش2كة  تأسيس  تم  (،(2((

 ملسؤولية ذ ت ش2يك وحيد،)و ذ ت)

 ملميز ت  لتالية:

 CAFÉ(LE(18(«(«(لتسمية:)ش2كة 

S.A.R.L.AU

) لش2يك:) لسيد محمد  ل2شيد.

) لهدف  إل تماعي:)تهدف  لش2كة)

إلى:

و  ميع  النشطة) مقشدة  (-

 ملتعلقة بها.

وعموما  ميع  لعمليات) (-

 لتجارية،) لصناعية،) ملالية  ملنقولة)

و  لعقارية  مل2تبطة بط2يقة مباش2ة)

أو غيف مباش2ة بالهدف  ال تماعي أو)

بإمكانها تنمية  لش2كة.)

حدد  ملق2)  ملق2  ال تماعي:)

عين) ط2يق  بفاس،)  ال تماعي 

 لشقف،)85)تجزئة رضيلة)2.

 99  ملدة:)حددت مدة  لش2كة في)

سنة  بتدء  من 3وم  لتأسيس  لنهائي)

إال في حالة  لزيادة في  ملدة أو  لحل)

 ملسبق للش2كة.

حدد)  ل2أسمال  ال تماعي:)
رأسمال  لش2كة في مبلغ عش2ة أالف)

إلى) مقسمة  درهم() (22.222( درهم)

مائة))222()حصة إ تماعية من رئة)

للحصة  لو حدة) درهم  (222 مائة)

نقد  منحت كاملة إلى:

 222 محمد  ل2شيد) -) لسيد 

حصة

- ملجموع)222)حصة

تم تعيين  لسيد محمد)  لتسييف:)

ملدة) للش2كة  مسيف   شعشوع  عتيق 

غيف محدودة،

لتكوين) (%5 بعد  قتطاع)  ألرباح:)

يعود) صندوق  الحتياط  لقانوني،)

 لباقي إلى  لش2يك  لوحيد.

كتابة) لدى  تم  إل3د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بفاس.

بتاريخ)29)ربف 23)))2)،)تحت رقم)

))2)/681)تم  إل3د ع  لقانوني لدى)

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

رقم) تحت  بفاس،) لسجل  لتجاري 

.72(52
من أ ل  إل3د ع و  لنش2)))

د3و ن  ألستـاذ  لزو وي شكي1)،)

2282I

SAMIR(FIDUCIAIRE

AMI FIDEL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
توسيع نشاط  لش2كة)

SAMIR(FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES(MAROC

AMI(FIDEL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي عمارة 

1،  لشقة رقم 2)،  لطابق  ل2 بع، 

تجزئة  ليس2، سيدي بوزك2ي، 

مكناس - 52222 مكناس  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(9527
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( ربف 23) (22 في)  ملؤرخ 
نشاط) إلى  إضارة  ألنشطة  لتالية 

 لش2كة  لحالي):
تصنيع  لطوب  ألسمنتي و لبف3ك)

و لبالط.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)552.

2282I

BIG(TRONIC

STE BIG TRONIC
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

BIG(TRONIC
ميز نين رقم 22  لطابق  لسفلي 
إقامة حورية 5 شارع محمد 

 لخامس ، 2222)، بني مالل  ملغ2ب
STE(BIG(TRONIC ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : ميز نين 

رقم 22  لطابق  لسفلي إقامة 
حورية 5 شارع محمد  لخامس  - 

2)22) بني مالل  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.8625

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(2 3نا23) ((6  ملؤرخ في)
ذ ت) ش2كة  (STE( BIG( TRONIC
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
ميز نين رقم)22) لطابق  لسفلي إقامة)
(- ( محمد  لخامس) شارع  (5 حورية)
نتيجة) مالل  ملغ2ب  بني  ((22(2

لكوريد.
و عين:

و) مه2 وي  ( ( محمد)  لسيد)ة()
  2( ر�ضى  ل2قم) تجزئة  عنو نه) ()
2)22))بني مالل  ملغ2ب كمصفي))ة()

للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

ميز نين) وفي  ((2(2 3نا23) ((6 بتاريخ)

رقم)22) لطابق  لسفلي إقامة حورية)

5)شارع محمد  لخامس)-)2)22))بني)

مالل  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)22)مارس)

2)2))تحت رقم)29).

228(I

REVI-CO(CONSEIL(ET(FORMATION

L›HYPPY MARMEK
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE(PRINCE(MOULAY (2

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

L›HYPPY(MARMEK ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل 

تجاري  لكائن ب 12 زنقة 1 حي 

 الطلس 2 مكناس - 52222 مكناس 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55285

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.L’HYPPY(MARMEK

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)أعمال بناء)
متنوعة

 ملناقصة
 الستيف د و  لتصد23.

محل) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
حي) (1 زنقة) (12 ب) تجاري  لكائن 
52222)مكناس) 2)مكناس)-)  الطلس)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: عزيز  لدمناتي)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) ()) عزيز  لدمناتي   لسيد 
مكناس) (2 حي  الطلس) (1 زنقة) (12

52222)مكناس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()) عزيز  لدمناتي   لسيد 
مكناس) (2 حي  الطلس) (1 زنقة) (12

52222)مكناس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)556.
2282I

MOROCCAN(CONSULTING(CENTER

إليت دور
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لش2كة)

 MOROCCAN(CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija  Rue(Loubnane 65
 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA(MAROC
إليت دور ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  ال تماعي )1 شارع 

محمد د3وري إقامة هشام محل رقم 
) - 21222  لقتيط2ة  ملغ2ب.

توسيع نشاط  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.59229

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)27)3نا23)))2))تمت إضارة)

إلى نشاط  لش2كة)  ألنشطة  لتالية 

 لحالي):

تنظيم  لع2وض  لفنية) مقاول 

و لتظاه2 ت.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 22 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم))7)92.

2281I

بن علي لألستشارة ش م م

SBF CONCEPT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

بن علي لألستشارة ش م م

)95 تجزئة  ملسار ط2يق أسفي 

م2 كش ، 12222، م2 كش  ملغ2ب

SBF(CONCEPT ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم )95 

شقة 2 تجزئة  ملسار ط2يق  سفي 

م2 كش - 12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((615

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 SBF (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CONCEPT

خياط) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

ال) ما  يشغل  مصمم  عالية،) موضة 

مؤسسة) ثالثة  شخاص،) عن  3قل 

لتصنيع  ملالبس))تشغل ما ال 3قل عن)

عش2ة  شخاص.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم))95 

ط2يق  سفي) تجزئة  ملسار  (2 شقة)

م2 كش)-)12222)م2 كش  ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (222 ( (: (  لسيد صبيف بدر)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  3ت رارس محسن)):))222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة عبد  لسالم بيتفيس ماري)

 222 حصة بقيمة) (221 ( (: ( سوز ن)

درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

حي) عنو نه) () ( بدر)  لسيد صبيف 

 22 222)) ل2قم)  3ت عناش  لزنقة)

 86262 ( تكمي  ورال  لدشيفة  نزكان)

 نزكان)) ملغ2ب.

محسن)) رارس   لسيد  3ت 

عنو نه) ()رقم)227)بلوك د حي  لهدى)

 كاد23))82222) كاد23)) ملغ2ب.

 لسيدة عبد  لسالم بيتفيس ماري)

سوز ن))عنو نه) ()عمارة شه2ز د رقم)

9)زنقة قدماء) مل2 كشيين كليز م2 كش)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حي) عنو نه) () بدر  صبيف   لسيد 

 22 222)) ل2قم)  3ت عناش  لزنقة)

 86262 تكمي  ورال  لدشيفة  نزكان)

 نزكان)) ملغ2ب

محسن)) رارس   لسيد  3ت 

عنو نه) ()رقم)227)بلوك د حي  لهدى)

 كاد23))82222) كاد23)) ملغ2ب

 لسيدة عبد  لسالم بيتفيس ماري)

سوز ن))عنو نه) ()عمارة شه2ز د رقم)

9)زنقة قدماء) مل2 كشيين كليز م2 كش)

12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)761)22.

2285I

STE(HYDROSEPT

STE HYDROSEPT

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE(HYDROSEPT

شارع محمد  لخامس عمارة أمنية 

 لشقة رقم 21  لطابق  ألول ، 

2)22)، بني مالل  ملغ2ب

STE(HYDROSEPT ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : شارع 

محمد  لخامس عمارة أمنية  لشقة 

رقم 21  لطابق  ألول - 2)22) 

بني مالل  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2265

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 2))د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت) ش2كة  (STE( HYDROSEPT

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مق2ها) وعنو ن  درهم  ((2.222

محمد  لخامس) شارع   إل تماعي 

21) لطابق) عمارة أمنية  لشقة رقم)

مالل  ملغ2ب) بني  ((22(2 (-  ألول)

نتيجة لكوريد.

و عين:

و) حد23  ( ( محمد)  لسيد)ة()

تجزئة عين أس2دون بلوك) عنو نه) ()

بني مالل  ملغ2ب) ((22(2  ( رقم) (22

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

شارع) وفي  ((2(2 د نبف) ((2 بتاريخ)

محمد  لخامس عمارة أمنية  لشقة)

بني) ((22(2 (- ( 21) لطابق  ألول) رقم)

مالل  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)28)3نا23)

2)2))تحت رقم)28.

2286I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

LIZGUO IMPORT EXPORT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء)ر2ع تابع للش2كة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE(OMAR(EL(KHAYAM 29
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER(MAROC
 LIZGUO(IMPORT(EXPORT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملنطقة 
 لصناعية سلو ن رقم )  لناظور - 

)72)6  لناظور  ملغ2ب.
إنشاء ر2ع تابع للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(1257

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))3نا23)))2))تق2ر إنشاء)
تحت  لتسمية) ( للش2كة) تابع  ( ر2ع)
IMPERIAL(SHOP)و  لكائن بالعنو ن)
ط2يق  ل2باط كلم)9)-)مجمع  لسكني)
 C - بلوك) (2 رقم)  ملستقبل، ملحل 
من) و  ملسيف  طنجة  ملغ2ب  (92222

ط2ف  لسيد)ة()3انغ غوهو .
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2221.
2287I

GUIDE(COMPTABLE

WARRANTY SERVICE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

GUIDE(COMPTABLE
تجزئة  بن توم2ت ) عمارة 1  لطابق 

) شقة 1 بوزنيقة ، 22222، 
بوزنيقة  ملغ2ب

WARRANTY(SERVICE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي مجموعة 
 لتقدم مجمع ش )-27  لطابق ) 
سيدي  لبفنو�ضي - 2622)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

172(12

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 شتنبف) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.WARRANTY(SERVICE

بيع مو د) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لبناء)و  شغال متنوعة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)مجموعة)

 ( 27-)) لطابق) ش) مجمع   لتقدم 

2622)) لد ر) (- سيدي  لبفنو�ضي)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

لوطافي) عبد  لك2يم   لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

لوطافي) عبد  لك2يم   لسيد 

عمارة  6  (( نعمة) عنو نه) () قامة 

شقة)2  1222)) لجد3دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

لوطافي) عبد  لك2يم   لسيد 

عمارة  6  (( نعمة) عنو نه) () قامة 

شقة)2  1222)) لجد3دة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 (1 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

شتنبف)2)2))تحت رقم)2269).

2288I
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LOGARITHME

PETIT KID
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

LOGARITHME

 Rés(hivernage(entree(B

 app 9 1ere(étage(AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH(MAROC

PETIT(KID ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 85) 

 ملسار ) مكتA2 1 ط2يق  سفي - 

12222 م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2(67

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 PETIT (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.KID

تفويض) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

إد رة  ملمتلكات.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)رقم)85) 

(- ط2يق  سفي) (A2 مكت1) ((  ملسار)

12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

22.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد كادر بن عزوز):))752)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 (52 ( (: بات2يسيا) بوتي   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () عزوز  بن  كادر   لسيد 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

عنو نه) () بات2يسيا  بوتي   لسيدة 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عزوز  بن  كادر   لسيد 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) (27 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)222882.

2289I

OUR EXPERT

DEMNATI PHONE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

DEMNATI(PHONE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  بو ب 

م2 كش  ملنطقة ل  لعماره 92 

 لشقة 27 م2 كش - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2889

 27 عقد ح2 مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 أكتوب2)

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DEMNATI(PHONE

تا 2) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لهو تف  ملحموله.

:) بو ب) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

م2 كش  ملنطقة ل  لعماره)92) لشقة)

27)م2 كش)-)12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد محمد  بوتيلي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيد محمد  بوتيلي)

 ملسيفة)22)ح2ف أ عمارة)75)شقة)25 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () (  لسيد محمد  بوتيلي)

 ملسيفة)22)ح2ف أ عمارة)75)شقة)25 

م2 كش)12222)م2 كش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (28 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222882.

2292I

موثق

les jardins de marina
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق

شارع  لجيش  مللكي  قامة  ملنزه رقم 

  تطو ن شارع  لجيش  مللكي  قامة 

 ملنزه رقم   تطو ن، 22)92، تطو ن 

 ملغ2ب

 les(jardins(de(marina

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عالل 
 لفا�ضي  قامة بغد د  لطابق  الول 

رقم )  - 22)92 تطو ن  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7769

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (21 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  لنور)) ( )ة() تفويت  لسيد)

من) حصة   تماعية  (612  لعلوي)

)ة() ) لسيد) 612)حصة لفائدة) أصل)

زين1)) لعلوي بتاريخ)21)3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

3نا23) ((8 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)165.

2292I

_

CJH GLOBAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

CJH(GLOBAL

7)  لتقسيم  لقاد23ية  لطابق 2 

,26مك2ر ليساسفة  لد ر  لبيضاء ، 

22)2)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

CJH(GLOBAL ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 7) 

 لتقسيم  لقاد23ية  لطابق 2 

,26مك2ر ليساسفة  لد ر  لبيضاء - 

22)2)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.167975

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(2 3ونيو) (22  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 لش2يك  لوحيد)CJH(GLOBAL))مبلغ)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

7)) لتقسيم) مق2ها  إل تماعي)

,26مك2ر) (2  لقاد23ية  لطابق)

 (2(22 (- ليساسفة  لد ر  لبيضاء)

(: ل) نتيجة   لد ر  لبيضاء) ملغ2ب 

 لتوقف  لد ئم عن  لنشاط.

 (7 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 

 2  لتقسيم  لقاد23ية  لطابق)

(- ,26مك2ر ليساسفة  لد ر  لبيضاء)

22)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
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و عين:
 لسيد)ة()م2يم)))سيمو))و عنو نه) ()
27)ط2يق  ملطار حي أوريدة) 21)بلوك)
أسفي)2262))أسفي  ملغ2ب كمصفي)

)ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))57)82.
229(I

PLURIDIS

HISPANO NORD
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئف أنزر ن و زنقة  لقائد 
 ألشط2 عمارة ربح A،  لطابق  ل2 بع، 
 لشقة رقم 26 -  ملعاريف ، 2272)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
HISPANO(NORD ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 221 شارع 

 ب2 هيم  ل2ود ني إقامة  لشفاء 
 لطابق  لخامس رقم 22  ملعاريف - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52(2(7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HISPANO(NORD

بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لحبوب و لبقول.

 221 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

شارع  ب2 هيم  ل2ود ني إقامة  لشفاء)

(- 22) ملعاريف)  لطابق  لخامس رقم)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

سيف  لد3ن  ل2د حي)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

سيف  لد3ن  ل2د حي)  لسيد 

  226 زنقة) حي  لع2 �ضي  عنو نه) ()
رقم))2 222)6) لناظور  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

سيف  لد3ن  ل2د حي)  لسيد 

  226 زنقة) حي  لع2 �ضي  عنو نه) ()
رقم))2 222)6) لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))21)82.

2292I

STE(JOYBOY

STE JOYBOY SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE(JOYBOY

دو ر  لدش2ة  ماعة ز وية سيدي 

 لطاه2 عمالة تارود نت ، 82222، 

تارود نت  ملغ2ب

STE(JOYBOY(SARL(AU ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

 لدش2ة  ماعة ز وية سيدي  لطاه2 

عمالة تارود نت - 82222 تارود نت 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8122

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JOYBOY(SARL(AU

-)صناعة)) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ملنتجات  لزر عية  لغذ ئية

-) الستيف د و لتصد23

-تا 2.

دو ر) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لدش2ة  ماعة ز وية سيدي  لطاه2)

تارود نت) (82222 (- عمالة تارود نت)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عبد  لحكيم  ملصيلحة)  لسيد 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد  لحكيم  ملصيلحة)  لسيد 

نارع  ملحا3طة) تجزئة  (28 عنو نه) ()

تارود نت))82222)تارود نت  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد  لحكيم  ملصيلحة)  لسيد 

نارع  ملحا3طة) تجزئة  (28 عنو نه) ()

تارود نت))82222)تارود نت  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بتارود نت)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)82.

2291I

FIDUCIAIRE(2RT(SARL

 STE(JAWHARA(FOURNITURES
      SARL AU

  ش2كة  وه2ة  مد د ت
 ذ ت مسؤولية محدودة

  ملساهم  لوحيد
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE 2RT(SARL
 IM 11, APT 4, AVENUE

 MOHAMED(EL(KORRI, VN(IM
 11, APT 4, AVENUE(MOHAMED

 EL(KORRI, VN، 30000، FES
MAROC

 STE(JAWHARA(FOURNITURES
SARL AU        ش2كة  وه2ة 

 مد د ت ذ ت مسؤولية محدودة 
 ملساهم  لوحيد ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 8) 
،  لطابق 1 ، مكت1 صفاء ، ط2يق 

صف2و ، شارع موالي رشيد ، راس - 
22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72((2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 JAWHARA(FOURNITURES(SARL
AU))))))))ش2كة  وه2ة  مد د ت ذ ت)
مسؤولية محدودة  ملساهم  لوحيد.

نشاط) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
أو) لتبادل  لسلع  تجاري  أو  خدمي 

 ملعد ت  الستهالكية.
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 (8 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
ط2يق) (، مكت1 صفاء) (، (1 ،) لطابق)
صف2و)،)شارع موالي رشيد)،)راس)-)

22222)راس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيدة حفصة ر2نان)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة حفصة ر2نان عنو نه) ()
حي  لحاج إدريس تغات راس)22222 

راس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة حفصة ر2نان عنو نه) ()
حي  لحاج إدريس تغات راس)22222 

راس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)612.
2295I

PLURIDIS

TRYP INTERNATIONAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئف أنزر ن و زنقة  لقائد 
 ألشط2 عمارة ربح A،  لطابق  ل2 بع، 
 لشقة رقم 26 -  ملعاريف ، 2272)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
TRYP(INTERNATIONAL ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 221 شارع 
 ب2 هيم  ل2ود ني إقامة  لشفاء 

 لطابق  لخامس رقم 22  ملعاريف - 
2222)   لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5228(9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 TRYP (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.INTERNATIONAL
بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لحبوب و لبقول.
 221 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع  ب2 هيم  ل2ود ني إقامة  لشفاء)
(- 22) ملعاريف)  لطابق  لخامس رقم)

2222))) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد  ل2د حي محمد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) ()  لسيد  ل2د حي محمد 
 6(222  (9 زنقة) لحسن  حي  والد 

 لناظور  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد  ل2د حي محمد 
 6(222  (9 زنقة) لحسن  حي  والد 

 لناظور  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)272)82.
2296I

FIDUCIAIRE(PREMIUM(COMPTA

MARRAKECH TRIP EVENTS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(PREMIUM
COMPTA

 N°861 SAADA 2 MHMAID
 MARRAKECH ، 40160،

MARRAKECH(MAROC
 MARRAKECH(TRIP(EVENTS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل رقم 
) دو ر أ3ت شعو  ماعة تغدوين 
 لحوز م2 كش - 271)1 م2 كش  

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2887
في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (((
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MARRAKECH(TRIP(EVENTS
تنظيم) ( (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ألحد ت و  لتو صل.
محل) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم)))دو ر أ3ت شعو  ماعة تغدوين)
م2 كش)) (1(271 (- م2 كش)  لحوز 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بتغيسيا) أن  لسبود3ت   لسيدة 
إلونا):))522)حصة بقيمة)222)درهم)

للحصة.
192)حصة) ( (:  لسيد رتاح عادل)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
بتغيسيا) أن  لسبود3ت   لسيدة 
7))حي  لح2ية إقامة) إلونا عنو نه) ()
م2 كش)) (12222 3اسمين  يليز)

 ملغ2ب.
 22  لسيد رتاح عادل عنو نه) ()
شارع  مليل))22))2)سو سون ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

بتغيسيا) أن  لسبود3ت   لسيدة 

7))حي  لح2ية إقامة) إلونا عنو نه) ()

م2 كش)) (12222 3اسمين  يلي)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) (26 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)222225.

2297I

STE(OUIJDANE(SERVITE(CMPT

 STE MEILLEUR MARQUE

VETEMENT FILS FAYSAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

STE(OUIJDANE(SERVITE(CMPT

 IMM(HAMMOUTI 4EME 28

 ETAGE(NUMERO 8 BD(IMAM

 GHAZALI(OUJDA ، 60000،

OUJDA(MAROC

 ste(meilleur(marque(vetement

fils(faysal ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي كي بوي 

زرز رين  لناضور - 222)6  لناضور 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29672

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

ذ ت مسؤولية محدودة) حل ش2كة 

 ste( meilleur ذ ت  لش2يك  لوحيد)

marque(vetement(fils(faysal))مبلغ)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

زرز رين) بوي  كي  مق2ها  إل تماعي 

222)6) لناضور  ملغ2ب) (-  لناضور)

نتيجة ل):)أزمة  قتصاد3ة.

و حدد مق2  لتصفية ب كي بوي)

222)6) لناضور) (- زرز رين  لناضور)

 ملغ2ب.)
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و عين:

و) بودحو  ( ريصل)  لسيد)ة()

 6(222 زرز رين) بوي  كي  عنو نه) ()

 لناضور  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)28)3نا23)

))2))تحت رقم)86.

2298I

EL(OUARRAD(AZIZ

PN2.TRAV
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

EL(OUARRAD(AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

PN(.TRAV ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

 زرورن س. س.م.ك سيدي سليمان 

مول  لكيفان مكناس - 52222 

مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55292

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (21

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

PN(. (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.TRAV

ـ) شغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مختلفة

ـ)مشتل

ـ)تجارة.

دو ر) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 زرورن س.)س.م.ك سيدي سليمان)

 52222 (- مكناس) مول  لكيفان 

مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: ع2 ش) نجي1  (  لسيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ع2 ش  نجي1  (  لسيد)
مول) سليمان  سيدي  ( دو ر  زرورن)

مكناس) (52222 مكناس)  لكيفان 

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ع2 ش  نجي1  (  لسيد)
مول) سليمان  سيدي  ( دو ر  زرورن)

مكناس) (52222 مكناس)  لكيفان 

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (21 بتاريخ) ( بمكناس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)22.

2299I

4YOUR(BUSINESS(CONSULTING

SANIRHAMNA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 4YOUR(BUSINESS

CONSULTING

شارع  لحسن  لتاني  قامة  بتهال س 

 لطابق  لثالت شقة 1 ، 12252، 

 بن  2ي2  ملغ2ب

SANIRHAMNA ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 لفضل رقم 226 - 12252  بن  2ي2 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2279

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SANIRHAMNA

تا 2 في) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

مستلزمات صيانة  لحمام)) لسانتيف(

-)توزيع منتو ات  لسباكة.

تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لفضل رقم)226 - 12252) بن  2ي2)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 (22.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.222 ( (: نعيمي)  لسيد  ب2 هيم 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () نعيمي   لسيد  ب2 هيم 

226 12252) بن) تجزئة  لفضل رقم)

 2ي2  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () نعيمي   لسيد  ب2 هيم 

226 12252) بن) تجزئة  لفضل رقم)

 2ي2  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 21 بتاريخ) ( بابن  2ي2)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)12.

2222I

Maître(SANAE(ZAHNOUN(Notaire(à(Tanger

CARTAGENA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تعيين مسيف  د3د للش2كة

 Maître(SANAE(ZAHNOUN
Notaire(à(Tanger

 Prince(Heritier(Place(Al(Madina
 Rès(Dar(Al(Farah 3 6ème(Etage
 N° 99 Tanger ، 90000، Tanger

maroc
CARTAGENA   ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة  
رضو ن ساحة  ل2ود ني شارع 

طانطان  لطابق 7  لشقة 221  
طنجة  92222 طنجة   ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.87177
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تعيين) ((2(2 نونبف) (29  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 
كمسيف) ( ) لسيـدة  م هاني) (  لعم2 ني)

وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((1 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)662.

2222I

SOFT ALTERNATIVE SARL

NORTH CAR WASH
إعالن متعدد  لق2 ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE(KADI(AYAD(RESIDENCE

 LA(RENCONTRE(IMMEUBLE(G
N°552 ، 90000، طنجة  ملغ2ب

NORTH(CAR(WASH  »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: رقم 2، 
 ملحل تحت  ألر�ضي إقامة  لشاوية 
شارع 3وسف  بن تاشفين  - 92222 

طنجة  ملغ2ب.
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»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.228212
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في))))نونبف)2)2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:) لزيادة في رأسمال  لش2كة من)
 222.222.22 إلى) درهم  (52.222.22
درهم مع إحد ث)522)حصة  د3دة)
للو حدة) درهم  (222.22 رئة) من 
 كتتبت كلها وح2رت بكاملها نقد  عن)
صندوق) في  ط2يق  لش2يك  لجد3د 

 لش2كة)
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
تسمية  لسيد حمزة بن عز 3ز بصفته)
مسيف  إلى  ان1  ملسيف  لسيد 3وسف)
كل  لوثائق) تجوز  بحيث  بلعم2 
و ملستند ت  لش2كة بتوقيع أي منهم

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ملو رقة على  لشكل  لجد3د للش2كة)
 لتي أصبحت ش2كة د ت مسؤولية)

محدودة
على) 3نص  1:) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:) ملو رقة على  لنظام  ألسا�ضي)
إث2  لتغيف ت) على  للش2كة   لجد3د 

 لنظامية  لجد3دة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
7:) لذي 3نص على) و) (6 ( بند رقم)
ما3لي:) لزيادة في رأسمال  لش2كة من)
 222.222.22 إلى) درهم  (52.222.22
درهم مع إحد ث)522)حصة  د3دة)
للو حدة) درهم  (222.22 رئة) من 
 كتتبت كلها وح2رت بكاملها نقد  عن)
صندوق) في  ط2يق  لش2يك  لجد3د 

 لش2كة)
على) 3نص  27:) لذي  رقم) بند 
ما3لي:)تسمية  لسيد حمزة بن عز 3ز)
بصفته مسيف  إلى  ان1  ملسيف  لسيد)
3وسف بلعم2 بحيث تجوز كل  لوثائق)
و ملستند ت  لش2كة بتوقيع أي منهم

بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
 ملو رقة على  لشكل  لجد3د للش2كة)
 لتي أصبحت ش2كة د ت مسؤولية)

محدودة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
نونبف) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)18122).

222(I

FIDUGRA

IYAZ SOLUTIONS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

FIDUGRA
شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 1)  لطابق  لثالث  نزكان ، 

86252،  كاد23  ملغ2ب
IYAZ(SOLUTIONS ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2قم 29 
 لطابق  ل2 بع عمارة كد23ة تجزئة 
 ملسيفة ب2882 - 82222  كاد23 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28927

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) ((5  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ رأسمالها) ( (IYAZ(SOLUTIONS
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
29) لطابق  ل2 بع)  إل تماعي  ل2قم)
عمارة كد23ة تجزئة  ملسيفة ب2882 
(: ل) نتيجة  82222) كاد23  ملغ2ب   -

ضعف  لنشاط  القتصادي.
عمارة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
(- بنس2كاو) رونتي  لعليا  (6 شقة) (72

82222) كاد23  ملغ2ب.)
و عين:

و) كنان  ( نس2ين)  لسيد)ة()
رونتي) (6 شقة) (72 عمارة) عنو نه) ()
 لعليا بنس2كاو)82222) كاد23  ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 
مكت1) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

 لحسابات ريد3ك2 .

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (22 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)227922.
2222I

Bureau(d’étude(et(conseil  

 GLOBAL SECURITY OUED
EDDHAB

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

Bureau(d›étude(et(conseil
 HAY(EL(MATAR(RUE(RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 GLOBAL(SECURITY(OUED
EDDHAB ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  المل ) 
بلوك 22 رقم 26  لد خلة - 72222 

 لد خلة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(2212
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((6
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 GLOBAL( SECURITY( OUED

.EDDHAB
ح2 سة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
,) مل2 قبة)  ألماكن  لعامة أو  لخاصة)
قانوًنا) بها  بجميع  لوسائل  ملص2ح 
أو) في هذه  ألماكن  سالمة  لناس  ؛)

 ملباني..
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي  المل)
))بلوك)22)رقم)26) لد خلة)-)72222 

 لد خلة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد محمد  المين بهية)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة حياة هنون):))522)حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

بهية) محمد  المين   لسيد 
 2( حي لفطيحات عمارة) ( عنو نه) ()
 لشقة)22) لد خلة))72222) لد خلة)

 ملغ2ب.
عنو نه) () هنون  حياة   لسيدة 
 22 )2) لشقة) حي لفطيحات عمارة)

 لد خلة))72222) لد خلة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بهية) محمد  المين   لسيد 
 2( حي لفطيحات عمارة) ( عنو نه) ()
 لشقة)22) لد خلة))72222) لد خلة)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) (  البتد ئية بو دي  لده1)
د نبف)2)2))تحت رقم)2)2)/221).
2221I

FIDUGRA

SELECTIONS OF NATURE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUGRA
شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 1)  لطابق  لثالث  نزكان ، 

86252،  كاد23  ملغ2ب
SELECTIONS OF NATURE ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : 25 

بلوك   زنقة )2 حي  الحد  لجد3د  - 
86252  3ت ملول  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2(959
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر) ((2(2 د نبف) (28 في)  ملؤرخ 
 SELECTIONS OF NATURE حل)
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ)
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
زنقة) بلوك    (25 مق2ها  إل تماعي)
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)2)حي  الحد  لجد3د))-)86252) 3ت)

ملول  ملغ2ب نتيجة لضعف  لنشاط)

 القتصادي.

و عين:

و) ) د  لز ويت  زوبيدة)  لسيد)ة()

25) مل) 228عمارة) شقة) عنو نه) ()

 82222 بنس2كاو) )) قامة  لنف س 

 كاد23  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)28)د نبف)2)2))وفي)25)بلوك)

  زنقة))2)حي  الحد  لجد3د)-)86252 

 3ت ملول  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) ((2 بتاريخ) (  البتد ئية بانزكان)

2)2))تحت رقم)726).

2225I

FIDUGRA

TD EXPRESS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUGRA

شارع محمد  لخامس عمارة  منار 

رقم 1)  لطابق  لثالث  نزكان ، 

86252،  كاد23  ملغ2ب

TD(EXPRESS ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : بلوك 2 

رقم212 حي موالي عم2 - 86252 

 3ت ملول  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2(192

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(2 نونبف) ((9  ملؤرخ في)

TD(EXPRESS)ش2كة ذ ت  ملسؤولية)

 222.222 رأسمالها) مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي بلوك)

 86252 (- 2)رقم212)حي موالي عم2)

لضعف) نتيجة  ملول  ملغ2ب   3ت 

 لنشاط  القتصادي.

و عين:
و) مصباح  ( مبارك)  لسيد)ة()
215)درب) )2) ل2قم) بلوك) عنو نه) ()
86252) 3ت ملول  ملغ2ب)  3ت قدور)

كمصفي))ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
 2 وفي بلوك) ((2(2 نونبف) ((9 بتاريخ)
 86252 (- حي موالي عم2) (212 رقم)

 3ت ملول  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) ((2 بتاريخ) (  البتد ئية بانزكان)

2)2))تحت رقم)725).
2226I

STE AGEFICO SARL

PLASIFORM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
)2 شارع عم2  لخيام  لطابق  لثاني 

رقم 1 ، 92222، طنجة  ملغ2ب
PLASIFORM ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

مسنانة ANC تجزئة رقم 1112 - 
92222 طنجة  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.226(77
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 3وليوز) (2( في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
عبد لسالم) )ة() تفويت  لسيد)
حصة   تماعية من أصل) ((6 زرع)
222)حصة لفائدة)) لسيد))ة()محمد)

 عي�ضى بتاريخ))2)3وليوز)2)2).
تفويت  لسيد))ة()عبد لسالم زرع)
 222 أصل) من  حصة   تماعية  (5
حصة لفائدة)) لسيد))ة()لسان  لد3ن)

 لبلوكي بتاريخ))2)3وليوز)2)2).
عبد لسالم) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (5 زرع)
) لسيد))ة()كمال) 222)حصة لفائدة)

 لبلوكي بتاريخ))2)3وليوز)2)2).
تفويت  لسيد))ة()عبد لسالم زرع)
 222 أصل) من  حصة   تماعية  (1

3وسف) )ة() ) لسيد) لفائدة) حصة 

 لعلمي بتاريخ))2)3وليوز)2)2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)6)526).

2227I

إئتمانيات  لدريوش

 SOCIETE DIGITAL
WOODWORKING SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 222)9،  لع2 ئش  ملغ2ب

 SOCIETE(DIGITAL

 WOODWORKING(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 26 حي 

أبي  لطي1  ملتنبي - 222)9  لع2 ئش 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((6

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لش2كة 

بمختص2) عند  إلقتضاء)

 SOCIETE( DIGITAL (: تسميتها)

.WOODWORKING(SARL(AU

أعمال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لنجارة)

تقد3م  لخدمة

 لعمل بنود متنوعة)

 لتجارة بشكل عام.

رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 9(222 (- حي أبي  لطي1  ملتنبي) (26

 لع2 ئش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيد 3وسف كعوش)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد 3وسف كعوش عنو نه) ()
أبي  لطي1  ملتنبي) زنقة  (26 رقم)

222)9) لع2 ئش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد 3وسف كعوش عنو نه) ()
أبي  لطي1  ملتنبي) زنقة  (26 رقم)

222)9) لع2 ئش  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)252.

2228I

FLASH(ECONOMIE

AKSU ARMATUR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

AKSU(ARMATUR

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ، 
رأسمالها 2.222.222 درهم

مق2ها بالبقعة رقم 26،  ملنطقة 

 لصناعية أوالد صالح،  لغ2رة 

 لف2نسية للتجارة و لصناعة 

باملغ2ب،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 5)1911– 

 لتع2يف  لض2يبي رقم 2)17)522– 

 لتع2يف  ملوحد للمقاولة رقم 

22(712571222271

نقل مق2  لش2كة

)بناء)على ق2 ر  لجمع  لعام) ( ( ( ( (2-

(،(2(2 د نبف) ((2  الستثنائي بتاريخ)

ذ ت) في  لش2كة  ق2ر  ملساهمون 

 ملسؤولية  ملحدودة)»أكسو أرماتور«.



عدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2))الجريدة الرسمية   3458

نقل مق2  لش2كة):

(،211 من  لعنو ن  لكائن ب2قم) (·
إقامة  وه2ة) زنقة محمد سميحة،)
(،25 6،)رقم) محمد سميحة،) لطابق)

 لد ر  لبيضاء؛

·)إلى  لعنو ن  لجد3د بالبقعة رقم)

26،) ملنطقة  لصناعية أوالد صالح،)

 لغ2رة  لف2نسية للتجارة و لصناعة)

باملغ2ب،) لد ر  لبيضاء.

 1 تم تعد3ل  لفصل) عليه،) وبناء)

» ملق2) من  لنظام  ألسا�ضي للش2كة)

 ل2ئيس«.

بكاتبة) تم  إل3د ع  لقانوني  ((-

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر)

تحت) (22/22/(2(( بتاريخ)  لبيضاء)

عدد)822559.
للخالصة و لتذكيف

هيئة  لتسييف

2229I

SERVICE(COMPTABILITE(BELHADJ(SARL

ROTOCH
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 SERVICE(COMPTABILITE

BELHADJ(SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21

 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN(MAROC

ROTOCH  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )1 شارع 

ب.ج حسن د خل  لطابق 1 شقة 

1  - 92252 م2تيل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

(5552

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((229 3وليوز) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ROTOCH
:) عمال)) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء) ملتنوعة).
)1)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
ب.ج حسن د خل  لطابق)1)شقة)1  - 

92252)م2تيل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 52 ( (:  لسيد  سماعيل  بو يعلى)

حصة بقيمة)522)درهم للحصة.
52)حصة) ( (: (  لسيد ك2يم عبدون)

بقيمة)522)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
يعلى)  لسيد  سماعيل  بو 
 C( MAS( USALL( BL عنو نه) ()
 17-4-2( BANYOLES( GIRONA

GIRONA 22222222) سبانيا.
 لسيد ك2يم عبدون))عنو نه) ()حي)
 الغ2 س شارع بني بوزرة رقم)9)م2تيل))

92252)م2تيل  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
يعلى)  لسيد  سماعيل  بو 
 C( MAS( USALL( BL عنو نه) ()
 17-4-2( BANYOLES( GIRONA

GIRONA 22222222) سبانيا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
22)3وليوز)  البتد ئية بتطو ن))بتاريخ)

229))تحت رقم)511).

2222I

إئتمانيات  لدريوش

Société LIXUS TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

إئتمانيات  لدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 
ب )68، 222)9،  لع2 ئش  ملغ2ب

 Société LIXUS TRANS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 286 
تجزئة  ال3د ع و لتدبيف - 222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2297

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
قاسم  ب2بي1) )ة() تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  (2.222
)ة() ) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222
3نا23) ((1 عبد  لو حد  ب2بي1 بتاريخ)

.(2((
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ))2)ربف 23)

))2))تحت رقم)212.

2222I

STE AGEFICO SARL

PLASIFORM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

STE AGEFICO SARL
)2 شارع عم2  لخيام  لطابق  لثاني 

رقم 1 ، 92222، طنجة  ملغ2ب
PLASIFORM  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

مسنانة ANC تجزئة رقم 1112 - 
92222 طنجة  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.226(77
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تم تعيين) )2)3وليوز)  ملؤرخ في)
مسيف  د3د للش2كة  لسيد)ة() لعلمي)

3وسف كمسيف آخ2
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)6)526).

222(I

إئتمانيات  لدريوش

Société JABIR HYGIENE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تغييف تسمية  لش2كة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 222)9،  لع2 ئش  ملغ2ب

Société(JABIR(HYGIENE ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي تجزئة 

 ملغ2ب  لجد3د رقم 2211  - 222)9 

 لع2 ئش  ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1567

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تغييف) ((2(( 3نا23) ((2 في)  ملؤرخ 

 Société(JABIR«(تسمية  لش2كة من

 Société( JABYR« إلى) (»HYGIENE

.«(DISTRIBUTION

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)28)ربف 23)

))2))تحت رقم)272.

2222I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

SANAA LUXURY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب

SANAA(LUXURY  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
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تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((2(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SANAA(LUXURY

تأ يف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لعقار ت  ملنقولة)،

عمليات  لخدمات) إد رة  مقاول 

أو  لزر عية) أو  لصناعية   لتجارية 

 ملدنية أو  لعسك2ية)،

تا 2 تصد23))سلع وخدمات(.

ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 

 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 TESFAY( NESRINE  لسيدة)

ADHANET(:((34)حصة بقيمة)222 

درهم للحصة.

  TESFAY(SAMI(OZKAN(:(لسيد 

22)حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 TESFAY( ALIYAH( :( ( 33  لسيد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 TESFAY( NESRINE  لسيدة)

 PASSAGE عنو نه) () (ADHANET

  ALEXANDRE( MORET( ( ( 77600

BUSSY-SAINT-GEORGES)ر2نسا.

 TESFAY( SAMI(OZKAN  لسيد)

 PASSAGE(ALEXANDRE عنو نه) ()

MORET(((77600((BUSSY-SAINT-

GEORGES)ر2نسا.

 TESFAY( ALIYAH  لسيد)
 PASSAGE(ALEXANDRE عنو نه) ()
MORET(((77600((BUSSY-SAINT-

GEORGES)ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 ÇIRÇIR(KAAN(BAYRAM(لسيد 
  RUE JEAN OLIVESI  ( عنو نه) ()

11222))نانت ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

2221I

سا يس كونساي

ORI FOOD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

سا يس كونساي
مكات1  ملنارة شارع عالل  بن عبد 
هللا  لطابق  لثالث رقم 26 راس ، 

22222، راس  ملغ2ب
ORI(FOOD ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 72، 
تجزئة  لوراق، ط2يق عين  لسمن، 
زو غة  لعليا - 22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
72297

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ORI (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.FOOD
مطعم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

بسع2 ثابت.
(،72 :)رقم) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
ط2يق عين  لسمن،) تجزئة  لوراق،)

زو غة  لعليا)-)22222)راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 722 ( (: خيفون) أسامة   لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

222)حصة) ( (:  لسيد نبيل لحلوة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () خيفون  أسامة   لسيد 
زنقة) أنو ل،) تجزئة  ط2يق  ل2باط،)
252)9) لقص2  لكبيف)   21 رقم) (،29

 ملغ2ب.
عنو نه) () لحلوة  نبيل   لسيد 
تجزئة زه2ة  ملد ئن))،)شقة)2،)عمارة)
ب،)ط2يق عين  لشقف))22222)راس)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () خيفون  أسامة   لسيد 
زنقة) أنو ل،) تجزئة  ط2يق  ل2باط،)
252)9) لقص2  لكبيف)   21 رقم) (،29

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)622.
2225I

TEMESNA(SARL

 CLINIQUES LES OLIVIERS
SA

إعالن متعدد  لق2 ر ت

TEMESNA(SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF(BD(MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 CLINIQUES(LES(OLIVIERS(SA

»ش2كة   ملساهمة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: حي 

لكنانط  ل2قم 222 سطات - 6222) 
سطات  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5529

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)22)مارس)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
 LAURENT(ما3لي:) ستقالة  ملتص2ف
د خل  ملجلس) مهامه  من  (CHICHE

 الد رة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم.:) لذي 3نص على ما3لي:.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (2( بتاريخ) (  البتد ئية بسطات)

))2))تحت رقم)))/)217.

2226I

conseils(gest(plus

IFIS TRAVAUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

conseils(gest(plus
شارع عبد  لك2يم  لخطابي عمارة 
ب2ج  ملنارة )  لطابق  لخامس رقم 
25A ، 400000، م2 كش  ملغ2ب
IFIS TRAVAUX ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ك2 ج رقم 
)2 عملية تودغا محاميد م2 كش 

12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2297(7

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 IFIS (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TRAVAUX
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أشغال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لبناء.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)ك2 ج رقم)
م2 كش) محاميد  تودغا  عملية  (2(

12222)م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد عم2 لعك2ي):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد عم2 لعك2ي عنو نه) ()دو ر)
 12222 أوالد  لدليم  لبور)  لشعبة 

م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد عم2 لعك2ي عنو نه) ()دو ر)
 12222 أوالد  لدليم  لبور)  لشعبة 

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
7))أكتوب2) بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)8822)2.
2227I

ARKOS

ELECTRO HAJIJI
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

ARKOS
 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA(MAROC

ELECTRO(HAJIJI ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 

 Complexe(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N 8 LA(GIRONDE
 Complexe(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N 8 LA(GIRONDE
52)2)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(61929

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

))2))تق2ر حل) 22)ربف 23)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

  ELECTRO( HAJIJI  لش2يك  لوحيد)

مبلغ رأسمالها)22.222)درهم وعنو ن)

 Complexe(ERAC(مق2ها  إل تماعي

 BD( MED( 6( IMM( D1( N( 8( LA

 GIRONDE( Complexe( ERAC

 BD( MED( 6( IMM( D1( N( 8( LA

)GIRONDE) لد ر  لبيضاء) 20250

أي) و ود  عدم  (: ل) نتيجة   ملغ2ب 

نشاط.

ب) مق2  لتصفية  حدد  و 

 Complexe( ERAC( BD( MED( 6

 IMM( D1( N( 8( LA( GIRONDE

 ملغ2ب)52)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

و) حجيجي  ( ( بوشعي1)  لسيد)ة()

عنو نه) ()دو ر  لحم2  أللفة  لبيضاء))

2522)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1)8229.

2228I

LAYAL(CONSULTING

 ALLIANCE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

LAYAL(CONSULTING

 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14  2EME(ETAGE ، 28820،

MOHAMMEDIA(MAROC

 ALLIANCE(MAINTENANCE

INDUSTRIELLE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لحسنية 2 
رقم )68  لعالية - 8822)  ملحمد3ة 

 ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.262(2

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) ((6 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
)ة()رشيد بوعالكة) تفويت  لسيد)

522)حصة   تماعية من أصل)522 

)ة()سميف بيك) ) لسيد) حصة لفائدة)

بتاريخ)6))3نا23)))2).

عبد  الله) )ة() تفويت  لسيد)

حصة   تماعية من) (522 بوم2و ن)

)ة() ) لسيد) 522)حصة لفائدة) أصل)

بديعة خوزي بتاريخ)6))3نا23)))2).

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

 28 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم))7).

2229I

AJUGA SARL

AJUGA SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

AJUGA SARL

59 شارع  لزرقطوني رقم 28  لطابق 

6  لد ر  لبيضاء ، 2262)،  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

AJUGA SARL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 59 شارع 

 لزرقطوني رقم 28  لطابق 6  لد ر 

 لبيضاء 2262)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

189922

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 AJUGA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.SARL

أعمال) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لتبليط و ل2خام.

59)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

6) لد ر) 28) لطابق)  لزرقطوني رقم)

2262)) لد ر  لبيضاء)  لبيضاء)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (92 ( (: رؤ د) م2 د   لسيد 

بقيمة)222)درهم للحصة.

حصة) (22 ( (: رؤ د) أحمد   لسيد 

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () رؤ د  م2 د   لسيد 

د3نيس بابين سانت ليونارد كيو �ضي)

ح2ر2ل9 2222))سان ليونار كند .

عنو نه) () رؤ د  أحمد   لسيد 

 1  قامة حد ئق ما وريل عمارة س)

شقة)22)طابق)))كاليفورنيا))2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () رؤ د  أحمد   لسيد 

 1  قامة حد ئق ما وريل عمارة س)

شقة)22)طابق)))كاليفورنيا))2222) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)2)2))تحت رقم)765522.

22(2I
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SELECT CONSEIL

WEB NAVIGATOR
إعالن متعدد  لق2 ر ت

select(conseil

شارع عبد  ملومن عمارة2)1  لطابق 

 ل2 بع رقم26 ، 2262)،  لبيضاء 

 ملغ2ب

WEB(NAVIGATOR »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 7 إقامة 
ر مي زنقة سبتة  لطابق )  ملكت1 

رقم 8  - -  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.298822

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( ربف 23) (22  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:) ملو رقة على تفويت  لش2كة)

حصة)) (522 ل) (Holding( Barakat

ل) ( و) ) لسيد 3ونس مبارش  لفائدة)

122)حصة))لفائدة  لسيد  ون مارك)

تفويت  لسيد) على  و  ملو رقة  رون2 

لفائدة) حصة  (222 ل) شبهي  3ونس 

 لسيد  ون مارك رون2

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملو رقة على إستقالة  لسيد 3ونس)

كمسيف  لش2كة) مهامه  من  شبهي 

 لسابق و تعيين مسيف ن  دد

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

7:) لذي 3نص على) و) (6 بند رقم)

و) تحد3د  لش2كاء) لجدد  ما3لي:)

حصصهم في  لش2كة

على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 

مبارش) 3ونس  تعيين  لسيد  ما3لي:)

رون2كمسيف ن) مارك  و  لسيد  ون 

 لش2كة

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)289)82.

22(2I

STE FIGEC

 SOCIETE MAROC
 PENUMATIQUE

  AUTOMOBILE ASSISTANCE
MAAP

إعالن متعدد  لق2 ر ت

STE FIGEC
22 شارع نه2و ، مكناس ، 52222، 

مكناس  ملغ2ب
 Societe(Maroc(Penumatique«

 Automobile(assistance » MAAP
»ش2كة   ملساهمة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  ملق2 
 rue 37 Rue(pierre  :ال تماعي 

cuire, Meknès   - 50000 مكناس 
 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.27877
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
وراة  ملساهمين:) (- (2 رقم) ق2 ر 
 لذي 3نص على ما3لي:) لتحقق بوراة)
و) لخض2  ليلى  ) لسيدة   ملساهمين)
أسهم) توزيع  و  سعد  مومني   لسيد 

 ملتورين على ورثتهم  لش2عيين
-))تعيين مجلس  إلد رة)) ق2 ر رقم)
وأعضائه):) لذي 3نص على ما3لي:)تما)
مجلس  الد رة  د3د) رئيس  تعيين 
وهم) سنو ت  (6 ملدة) و لكات1  لعام 
رئيس) خالد  محمد  مومني  :) لسيد 
 ملجلس و  لسيد مومني سليم  لكات1)

 لعام و  لسيد مومني وديع)))))
:) لذي) -2) لتوقيع) رقم) ق2 ر 
ق2ر  لجمع  لعام) ما3لي:) على  3نص 
حس1  لحا ة) (، ومجلس  إلد رة)
للش2كة) أن  اللتز مات  لكاملة  (،
وتوقيع) مسؤولية  تحت  سيكون 
و)  لسيد مومني محمد خالد وحده،)
 لشؤون  لتجارية و ملالية و ملص2رية)
وكذلك) و لض2 ئ1  و ال تماعية.)
 لحسابات  ملص2رية  ملفتوحة باسم)
 لش2كة و ميع  لحسابات  لتي سيتم)
رتحها في  ميع  لبنوك ستعمل تحت)
 لتوقيع  لوحيد لسيد مومني محمد)

تحت  لتوقيعات  ملشتفكة) أو  خالد 
مومني) و لسيد  وديع  مومني  للسيد 

سليم.
تحد3ث  لنظام) (1- رقم) ق2 ر 
على) 3نص  للش2كة:) لذي   السا�ضي 
تحد3ث  لنظام  السا�ضي) ما3لي:)

للش2كة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  27:) لذي  ( رقم) بند 

ما3لي:) عادة توزيع  لحصص)
على) 3نص  28:) لذي  ( رقم) بند 

ما3لي:) عادة توزيع ر س  ملال)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)185.

22((I

 Groupe(Management(de(                        

Compétence(S.A.R.L()A-U

CLINIQUE IBERIA SARL
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 Groupe(Management(de(
Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شارع  لح2ي2ي،  لطابق  لثالت، 
رقم )2 ، 92222، طنجة  ملغ2ب

CLINIQUE(IBERIA(SARL »ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 79, شارع 
ولي  لعهد,  لطابق  الر�ضي. - 92222 

طنجة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.225255

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)1))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
تفويت) -2 ملو رقة على  رقم) ق2 ر 
 لحصص  ال تماعية للش2كة:) لذي)
عبد) قام  لسيد  ما3لي:) على  3نص 
 71 بتفويت)  ل2حمن  لبنشعبو�ضي 
222)حصة  لتي 3متلكها،) حصة من)
مناصفة بين  لسيد مد ني محسن27 
بنعجيبة) و لسيد  حصة   تماعية 

شكي1)27)حصة   تماعية.

مسيف:) لذي) -)تعيين  رقم) ق2 ر 

3نص على ما3لي:) لسيد عبد  ل2حمن)

مسيف  لش2كة) هو   لبنشعبو�ضي 

هو)) شكي1  بنعجيبة  و  لسيد 

مسيفش2يك))ملدة ست سنو ت.)

-2تعيين  ملد23  لطبي:) رقم) ق2 ر 

ما3لي:) لسيد) على  3نص   لذي 

بنعجيبة ع2رة هو  ملد23  لطبي ملدة)

لقبول  ستقالة) تبعا  سنو ت  ست 

عبد)  ملد23  لطبي  لسابق  لسيد 

 ل2حمن  لبنشعبو�ضي.

-1تعد3ل  لنظام) رقم) ق2 ر 

على) 3نص  للش2كة:) لذي   السا�ضي 

ما3لي:) ملصادقة على تعد3ل  لنظام)

 السا�ضي للش2كة.

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

 لحصص

بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ل2أسمال  ال تماعي

على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)تعيين  ملسيف و  ملسيف ش2يك

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)5)528).

22(2I

excofi

PRESTIGIA  AL WAFAA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

excofi

 لشق 2 عمارة لحبابي شارع  لجوالن 

ليدو راس ، 22222، راس  ملغ2ب

PRESTIGIA  AL(WAFAA  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع عبد 

 لك2يم  لخطابي عمارة بن مو�ضى 

 لكو ش  لطابق  لثاني - 22222 

راس  ملغ2ب
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تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72257

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PRESTIGIA  AL WAFAA

:)مقاول في) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شارع عبد)

مو�ضى) بن  عمارة   لك2يم  لخطابي 

 لكو ش  لطابق  لثاني)-)22222)راس)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيدة  لدودي وراء)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيدة  لدودي وراء)

22) لطابق) زنقة م2موشة  لشقة) (5

 لثاني  ألطلس))22222)راس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () (  لسيدة  لدودي وراء)

22) لطابق) زنقة م2موشة  لشقة) (5

 لثاني  ألطلس))22222)راس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)565.

22(1I

MAGAY(CONSEIL

MAGANORD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MAGANORD
 N° 21, Résidence(Chaouia,

 Avenue(Youssef(Ibn(Tacheffine,
 Rue(Rachid(Reda ، 90000،

TANGER(MAROC
MAGANORD ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2) إقامة 
 لشاوية  شارع 3وسف  بن تاشفين 
زنقة رشيد ر�ضى - 92222 طنجة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(87
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAGANORD
وسيط) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
في  لبيع بالجملة للمنتجات  لغذ ئية)

 ملتنوعة ومنتجات  لتنظيف
و ملعد ت) تجارة  آلالت  وسيط  (-

و للو زم  لصناعية.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)2))إقامة)
شارع 3وسف  بن تاشفين) (  لشاوية)
طنجة) (92222 (- ر�ضى) رشيد  زنقة 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
62)حصة) ( (:  لسيد أ3وب معكول)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 12 ( (:  لسيد محمد سعيد بولورا)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () معكول  أ3وب   لسيد 
تجزئة رضيلة زنقة شهيد) (2 ب2 نص)
خباز بو معة رقم)22  92222)طنجة)

 ملغ2ب.
بولورا) سعيد  محمد   لسيد 
عنو نه) ()ب2 نص)2)زنقة)25)رقم)29 

92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () معكول  أ3وب   لسيد 
تجزئة رضيلة زنقة شهيد) (2 ب2 نص)
خباز بو معة رقم)22  92222)طنجة)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52696).
22(5I

MAGAY(CONSEIL

MAGAY CONSEIL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MAGAY(CONSEIL
 N° 21, Résidence(Chaouia,

 Avenue(Youssef(Ibn(Tacheffine,
 Rue(Rachid(Reda ، 90000،

TANGER(MAROC
MAGAY(CONSEIL ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 2) إقامة 
 لشاوية  شارع 3وسف  بن تاشفين 
زنقة رشيد ر�ضى - 92222 طنجة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(1222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((8
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAGAY(CONSEIL

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-) لخدمات)

و الستشار ت لفائدة  ملقاوالت

خدمات  ملساعدة  إلد رية) (-

و للو ستية و  لتقنية للمقاوالت

إد رة  ملو رد  لبش2ية و  لتكوين) (-

و لتوظيف.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)2))إقامة)

شارع 3وسف  بن تاشفين) (  لشاوية)

طنجة) (92222 (- ر�ضى) رشيد  زنقة 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد أ3وب معكول):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () معكول  أ3وب   لسيد 

تجزئة رضيلة زنقة شهيد) (2 ب2 نص)

خباز بو معة رقم)22  92222)طنجة)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () معكول  أ3وب   لسيد 

تجزئة رضيلة زنقة شهيد) (2 ب2 نص)

خباز بو معة رقم)22  92222)طنجة)

 ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52727).

22(6I
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MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

OMAKA IMMO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب
OMAKA(IMMO ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 
مسلم بوكار  لشقة 21 باب دكالة  - 

12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(2119

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( د نبف) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OMAKA(IMMO
مد23) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 مللكية
تأ يف غ2رة أو شقة مف2وشة

أو) إد رة  لعمليات  لتجارية 
للخدمة) أو  لزر عية   لصناعية 

 ملدنية أو  لعسك2ية.
زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- ( باب دكالة) (21 مسلم بوكار  لشقة)

12222)م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيدة كوث2 عم2ي)):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة كوث2 عم2ي))عنو نه) ()22 
RUE JULES VERNE  75222)باريس))

ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة كوث2 عم2ي))عنو نه) ()22 
RUE JULES VERNE  75222)باريس))

ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
22(7I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

LE PALAIS DE MANON
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب
LE(PALAIS(DE(MANON  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(2262
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 غشت) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 LE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PALAIS(DE(MANON
متعهد) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
أو) بيت  لضيارة  أو  تقد3م  لطعام 

مشغل  ل2ياض

مطعم.

ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 

 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):) ملغ2ب سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 SLM(BUSINESS((:((550(لش2كة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 SACHA( RAPHAEL  لسيد)

 222 بقيمة) حصة  (LIOUI :  252

درهم للحصة.

 LIOUI( MANON( LEA  لسيدة)

درهم) (222 بقيمة) حصة  (:  252

للحصة.

 LIOUI(LUCAS(YAACOV(لسيد 

 252 بقيمة) حصة  (GARY( :( ( 150

درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

  SLM( BUSINESS  لش2كة)

 rue( royale( ( 75008  29 عنو نه) ()

باريس))ر2نسا.

 SACHA( RAPHAEL  لسيد)

 CRS  12 عنو نه) () (LIOUI

MARIGNY((94300))ريسان ر2نسا.

 LIOUI( MANON( LEA  لسيدة)

  CRS( MARIGNY  12 عنو نه) ()

91222))ريسان ر2نسا.

 LIOUI(LUCAS(YAACOV(لسيد 

 CRS  12 عنو نه) () (GARY

MARIGNY((94300))ريسان ر2نسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 LIOUI( CHAMOUN  لسيد)

  CRS( MARIGNY  12 عنو نه) ()

91222))ريسان ر2نسا

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

22(8I

GENIE(MANAGEMENT((CONSULTING

ECOMY SHOP
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

  GENIE(MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 257

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER(MAROC

ECOMY(SHOP ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 257 حي 
 لقدس تجزئة  ملجد  لطابق  ألول 

شقة رقم 6  لعو مة - 92222 طنجة 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1282

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((9

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ECOMY(SHOP

:) لتجارة) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

- ستيف د) و  اللكتفونية)  لكالسيكية 

و تصد23.

حي) (257 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
تجزئة  ملجد  لطابق  ألول)  لقدس 

شقة رقم)6) لعو مة)-)92222)طنجة)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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 222 ( (: 3اس2  ل2حموني)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد 3اس2  ل2حموني عنو نه) ()

 8( رقم) (7 ))ط) إقامة  لهمبفة عمارة)

 92222 طنجة) قدور   عزي1  لحاج 

طنجة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد 3اس2  ل2حموني عنو نه) ()

 8( رقم) (7 ))ط) إقامة  لهمبفة عمارة)

 92222 طنجة) قدور   عزي1  لحاج 

طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52821).

22(9I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

RJ CONSEILS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب

RJ CONSEILS  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(((62

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 RJ (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CONSEILS
تا 2) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
عبف) و ملبيعات  و لتجارة  إللكتفونية 

 إلنتفنت.
ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 
 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد ركيك  ناهيد عبد  لعزيز)
درهم) (222 بقيمة) حصة  (222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد ركيك  ناهيد عبد  لعزيز)
  RUE( GROLLAY  22 عنو نه) ()

MAZE))49630))ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد ركيك  ناهيد عبد  لعزيز)
  RUE( GROLLAY  22 عنو نه) ()

MAZE))49630))ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
2222I

s1(consulting

برومو ملتي بلدينك
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

s1 consulting
 imm 2eme(etage(ville 28

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،
SEFROU(MAROC

ب2ومو ملتي بلد3نك ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة رقم 
28 شارع محمد 5 صف2و صف2و 

22222 صف2و  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2625

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

ب2ومو) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

ملتي بلد3نك.

تصنيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مو د  لبناء.

عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم)28)شارع محمد)5)صف2و صف2و)

22222)صف2و  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
دغيفي) عبد  ل2حمان   لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
دغيفي) عبد  ل2حمان   لسيد 
بن) 3وسف  سيدي  دو ر  عنو نه) ()

 حمد صف2و)22222)صف2و  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
دغيفي) عبد  ل2حمان   لسيد 
بن) 3وسف  سيدي  دو ر  عنو نه) ()

 حمد صف2و)22222)صف2و  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بصف2و)

))2))تحت رقم)85.

2222I

COFISCOM

CAFE PIZZERIA SAHARA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

CAFE(PIZZERIA(SAHARA ش2كة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 25 
تقاطع شارع  لبكاي لهبيل و شارع 

 لسلطان موالي محمد  لطابق  الول 
- 62222 ب2كان  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5(15
ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 CAFE( PIZZERIA  لش2يك  لوحيد)
 222.222 مبلغ رأسمالها) ( (SAHARA
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم)
25)تقاطع شارع  لبكاي لهبيل و شارع)
 لسلطان موالي محمد  لطابق  الول)
(: ل) نتيجة  ب2كان  ملغ2ب  (62222  -

 الزمة  القتصاد3ة.
 25 و حدد مق2  لتصفية ب رقم)
شارع) و  لهبيل  شارع  لبكاي  تقاطع 
 لسلطان موالي محمد  لطابق  الول)

- 62222)ب2كان  ملغ2ب.)
و عين:

و) حسا3ني  (  لسيد)ة() لحسن)
زنقة  لفد ء) (222 رقم) عنو نه) ()
ب2كان  ملغ2ب) (62222 حي  لقدس)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)85.
222(I
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FINAUDIT

B2P PHARMA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FINAUDIT
 RUE(CHEVALIER(BAYARD(RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA(MAROC
B2P(PHARMA ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 6)،ط2يق 
م2س سلطان  لطابق  الول  لشقة 

رقم 2  لد ر  لبيضاء. - 2222) 
 لد ر لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522797

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 B2P (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PHARMA
ت2ويج) ( (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
وتوزيع  ميع  ملنتجات) وتسويق 
وكذلك) وشبه  لطبية  (  لصيدالنية)

 ميع  ملعد ت  لطبية.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)6)،ط2يق)
م2س سلطان  لطابق  الول  لشقة)
 (2222 (- 2) لد ر  لبيضاء.) رقم)

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99سنة محدودة سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: ب2 دة)  لسيد  سماعيل 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد  دريس بنشق2ون)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 (: ب2 دة)  لسيد  سماعيل 

بقيمة)222)درهم.

 522 (: بنشق2ون)  لسيد  دريس 
بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  سماعيل ب2 دة عنو نه) ()
ليطيف س  وسيون) (،  لد ر  لبيضاء)
بوعزة) د ر  (2( رقم) شقة  (21 مبنى)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
 لسيد  دريس بنشق2ون عنو نه) ()
 لد ر  لبيضاء)شارع))ليف ريال 3اسمينة)

أنفا)2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد عمار عبد ل2حيم عنو نه) ()
دو ر  لعيايسة  لنو ص2)2222)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)229)82.
2222I

AGIN SARL

DIVERS EVENTS SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

AGIN SARL
 RUE(RABIA(APT 2 AGDAL 27

 RABAT ، 12000، RABAT
MAROC

DIVERS(EVENTS(SARL ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي كلم 27، 
ط2يق زعيف  والد  مبارك  ملنزه عين 
عودة - 222)2 عين عودة تمارة 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(7752

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ) ( (DIVERS( EVENTS( SARL
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
ط2يق) (،27 كلم) مق2ها  إل تماعي 
عودة) عين  زعيف  والد  مبارك  ملنزه 

تمارة  ملغ2ب) عودة  عين  (2(222  -

:) زمة في  لقطاع ونقص في) نتيجة ل)

 لطلبيات.

(،27 و حدد مق2  لتصفية ب كلم)

عين) زعيف  والد  مبارك  ملنزه  ط2يق 

تمارة) عودة  عين  (2(222 (- عودة)

 ملغ2ب.)

و عين:

  لسيد)ة()وراء)) لعالمي))وعنو نه) (

27 والد) كلم) محمد  لسادس  شارع 

تمارة) (2(222 تمارة)  مباركاملنزه 

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخاب2ة و محل تبليغ  لعقود و لوثائق)

 ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بتمارة)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)2)71.

2221I

سل سوليسيون

بيتي بوا
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

سل سوليسيون

تجزئة  لبساتين شارع  لبلح رقم 289 

، 92222، طنجة  ملغ2ب

بيتي بو  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 لبساتين شارع  لبلح رقم 289 - 

92222 طنجة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(57

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)بيتي بو .
ورشة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لد3كور  لد خلي.
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 -  289 رقم) شارع  لبلح   لبساتين 

92222)طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: رضو ن  لبياري)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيدة منى  ملطل1):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد رضو ن  لبياري عنو نه) ()
دو ر  ملالليين)92222))تطو ن  ملغ2ب.
عنو نه) () منى  ملطل1   لسيدة 
 92222 22 19)رقم) حي  لبوغاز زنقة)

طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد رضو ن  لبياري عنو نه) ()
دو ر  ملالليين)92222))تطو ن  ملغ2ب)
عنو نه) () منى  ملطل1   لسيدة 
 92222 22 19)رقم) حي  لبوغاز زنقة)

طنجة  ملغ2ب)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52665).
2225I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

 CASH CHANGE›› 
 COMMUNICATION TEAM

SARL ››CCCTEAM
إعالن متعدد  لق2 ر ت

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

 CASH(CHANGE›› 
 COMMUNICATION(TEAM

SARL ››CCCTEAM  »ش2كة ذ ت 
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 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 81 

قسارية د ر سمن مكناس - 52222 
مكناس  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(2522
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)26)د نبف)2)2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
حذف  مللحق  لكائن ب):))8)د ر سمن)

مكناس
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
د ر) مك2ر  (81 ب) ر2ع  د3د  إنشاء)

سمن مكناس
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
) لسيد  لتازي) مسيف3ن:)  ستقالة 

محمد  مين و)) لسيد  لتازي سعد
ق2 ر رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
:) لسيد) مسيف3ن  د3د3ن) تعيين 
ليام) مسلك  و  لسيدة  عزيز   لتازي 
)بالتوقيع) محدودة) غيف  ملدة   مينة 

منفصل(
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم  لبند)21:) لذي 3نص على)

ما3لي:)) لتسيف
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) ((8 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

2)2))تحت رقم)2)56.
2226I

COFISCOM

 ATLAS MOBILES
NETWORKS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 ATLAS(MOBILES(NETWORKS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 6 
شارع محمد  لسادس حي  لحسني - 

62222 ب2كان  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6622

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)2))أكتوب2)2)2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 
حي) محمد  لسادس  شارع  (6 »رقم)
إلى) 62222)ب2كان  ملغ2ب«) (-  لحسني)
»رقم)67))حي  ملسيفة)2)س)-)12212 

م2 كش)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)285.
2227I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

ROSOM INVEST
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب
ROSOM(INVEST  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(((67
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (21
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ROSOM(INVEST
مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
تجاري)،)خدمات  ملعلومات  لتجارية،

مقاول إد رة أو خدمات  الستغالل)

) لتجارة  إللكتفونية)  لتجاري)

و ملبيعات عبف  إلنتفنت(.

ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 

 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد عم2  ملسكين):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () عم2  ملسكين   لسيد 

 RUE( DU( SOCTEUR( ALFRED  29

 CORLAY( ( ( ( 44800( SAINT

HERBLAIN)ر2نسا.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عم2  ملسكين   لسيد 

 RUE( DU( SOCTEUR( ALFRED  29

 CORLAY( ( ( ( 44800( SAINT

HERBLAIN)ر2نسا

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

2228I

FIDUCIAIRE(YAZRHI(DE(COMPTABILITE

SC ACCESSORIES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE(YAZRHI(DE

COMPTABILITE

 HAY(SALAMA 1 BC 2 RUE

 108 N°49 ETAGE 1 ، 12500،

CASABLANCA(MAROC

SC ACCESSORIES ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : )8 

 AVENUE(NAKIB(NACIRI(OULFA

.- 55200 CASABLANCA(MAROC

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.171597

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

2)2))تق2ر حل) 27)شتنبف)  ملؤرخ في)

ذ ت) ش2كة  (SC ACCESSORIES

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 

 8( درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي)

 AVENUE(NAKIB(NACIRI(OULFA

 -(55200(CASABLANCA(MAROC

.difficulté(de(l’activitéنتيجة ل

و عين:

 YAHYA( ( KACHOUL  لسيد)ة()

 RUE 227 N°29 ETAGE() (و عنو نه

 01(OULFA(55100(CASABLANCA

MAROC)كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

  8( وفي) ((2(2 شتنبف) (27 بتاريخ)

 AVENUE(NAKIB(NACIRI(OULFA

.-(55200(CASABLANCA(MAROC

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2)2))تحت رقم)799826.

2229I

سل سوليسيون

الفاج ياسين
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

سل سوليسيون

تجزئة  لبساتين شارع  لبلح رقم 289 

، 92222، طنجة  ملغ2ب

الراج 3اسين ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لد23 

 كزنا3ة تجزئة 87 - 92222 طنجة 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(6217
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(2 نونبف) ((2  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( 3اسين) الراج 
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
تجزئة) حي  لد23  كزنا3ة   إل تماعي 
87 - 92222)طنجة  ملغ2ب نتيجة ل):)

ال 3و د نشاط.
و حدد مق2  لتصفية ب))حي  لد23)
طنجة) (92222  -  87 تجزئة)  كزنا3ة 

 ملغ2ب.)
و عين:

)زين و عنو نه) ()  لسيد)ة()مليكة)
طنجة) (92222 ( حي  لد23  كزنا3ة)

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
و) ) لعالوي  3اسين)  لسيد)ة()
 92222 مدش2   زنا3ة) عنو نه) ()

طنجة  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
و) ) لعالوي  ( شيماء)  لسيد)ة()
عنو نه) ()  زنا3ة  ماعة   زنا3ة))
)ة() طنجة  ملغ2ب كمصفي) (92222

للش2كة.
و) ) لعالوي  ( بش2ى)  لسيد)ة()
 92222 ( عنو نه) ()حي  لد23   زنا3ة)

طنجة  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
 لسيد)ة()عبد  ل2حمان)) لعالوي و)
عنو نه) ()  زنا3ة ج   زنا3ة)92222 

طنجة  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)1)527).
2212I

ش2كة رياض للتجارة و لخدمات

شركة رياض للتجارة والخدمات
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ش2كة رياض للتجارة و لخدمات
تجزئة  لبنك  لشعبي زنقة )7 رقم 
2) طنجة، 92222، طنجة  ملغ2ب
ش2كة رياض للتجارة و لخدمات 

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
 لبنك  لشعبي  لطابق  الر�ضي زنقة 
)7 رقم 2) طنجة 92222 طنجة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
227889

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 ربف 23) (26
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
ش2كة) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

رياض للتجارة و لخدمات.
هدف) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لش2كة في  ملغ2ب وفي  ميع  لدول:
،) لتجارة) ＆) لخدمات  لعقارية)

 لعامة و لتجارة.
＆) لخدمات بشكل عام

＆) الستيف د)-) لتصد23 بشكل عام..
تجزئة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لبنك  لشعبي  لطابق  الر�ضي زنقة)
طنجة) (92222 طنجة) ((2 رقم) (7(

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () هشام  لح2 ق   لسيد 
تجزئة  لبنك  لشعبي  لطابق  الر�ضي)
طنجة) (92222  (2 رقم) (7( زنقة)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () هشام  لح2 ق   لسيد 
تجزئة  لبنك  لشعبي  لطابق  الر�ضي)

زنقة))7  92222)طنجة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3ونيو) ((8 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)5991.
2212I

Y.A.N.Z(CONSULTING

STE 75A TRANSPORTE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

Y.A.N.Z(CONSULTING
 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN(MAROC
STE 75A(TRANSPORTE »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع 

 بل تبقال زنقة د رقم 22 تطو ن  - 
92222 تطو ن  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(7952
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)28)3نا23)))2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم  لق2 ر  الول):) لذي 3نص)
عمليات) على  ما3لي:) لتصد3ق  على 
و دلك بتفويت) ( أسهم  لش2كة) ( بيع)
حصة) (2222 من  صل) ( حصة) (522
من  لسيد ر2  دريس لصالح  لسيد)
و  لحصيلة  لنهائية) ك2م   لخليع 
522)حصة) كالتالي  لسيد ر2  دريس)
522حصة) ك2م) و  لسيد  لخليع 
تم) حصة  (2 تسولي  نو ر) و  لسيد 
للتصويت) هذ   لق2 ر  ملط2وح  تبني 

باإل ماع
ق2 ر رقم  لق2 ر  لتاني):) لذي 3نص)
ما3لي:) ستقالة  ملسيف  لسابق) على 
للش2كة  لسيد تسولي  نو ر  لحامل)
 C122111 رقم) للبطاقة  لوطنية 
مسيف3ن  د3د3ن  لسيد) وتعيين 
ر2  دريس و  لسيد  لخليع ك2م هما)
حاض2ين ومعلنان عن قبولهما لتسييف)
كارة  ملسؤوليات) تحمل  و   لش2كة 
تم تبني هذ ) (  ملتعلقة بهد   لتسييف)

 لق2 ر  ملط2وح للتصويت باإل ماع)
ق2 ر رقم  لق2 ر  لثالت:) لذي 3نص)
،)ألي) 3ق2ر  لش2يكان أنه) على ما3لي:)
تلتزم  لش2كة) (، توقيع مص2في ومالي)

بالتوقيع  ملشتفك للمد23ين  لسيد ر2)

 دريس))و  لسيد  لخليع ك2م)

ق2 ر رقم  لق2 ر  ل2 بع):) لذي 3نص)

تحويل) 3ق2ر  لش2يكان  ما3لي:) على 

 لشكل  لقانوني للش2كة من ش2كة)

ذ ت مسؤولية محدودة د ت  لش2يك)

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  إلى   لوحيد 

محدودة تم تبني هذ   لق2 ر  ملط2وح)

للتصويت باإل ماع

رقم  لق2 ر  لخامس:) لذي) ق2 ر 

3ق2ر  لش2يكان) ما3لي:) على  3نص 

من) للش2كة  تحويل  ملق2  ال تماعي 

 (19 نصيف  ل2قم) بن  مو�ضى  شارع 

)) ملضيق)  لطابق  الول رقم  لشقة)

 لى  ملق2  لجد3د  لو قع ب شارغ  بل)

تم) ( تطو ن) (22 رقم) د  زنقة  تبقال 

للتصويت) هذ   لق2 ر  ملط2وح  تبني 

باإل ماع

رقم  لق2 ر  لسادس:) لذي) ق2 ر 

3نص على ما3لي:))مصادقة))و مو رقة)

للش2كاء)) (  لجمع  لعام  الستثنائي)

على  لنظام  ألسا�ضي  ملعدل للش2كة

رقم  لق2 ر  لسابع:) لذي) ق2 ر 

3منح  لجمع  لعام) 3نص على ما3لي:)

 الستثنائي  ميع  لصالحيات لحامل)

نسخة أو مستخ2ج من هذ   لنظام)

 ألسا�ضي  ملعدل للش2كة باإل 2 ء ت)

تم) في  لقانون.) عليها   ملنصوص 

 عتماد هذ   لق2 ر من قبل  لش2يك)

ت2 س  لجمع  لعام)  ملد23 لدي 

 الستثنائي  لسيد ر2  دريس)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

بتقد3م  ملساهمات) 3قوم  لش2كاء)

) لسيد ر2  دريس 3ملك حصة)
ً
نقد 

درهم) خمسون  لف  قدرها  نقد3ة 

52222.22)درهم و  لسيد  لخليع ك2م))

3ملك حصة نقد3ة قدرها خمسون)

و) درهم  (52222.22 درهم)  لف 

مجموع  لحصص بين  لش2يكان هو)

مائة  لف درهم.
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بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)
 100،000.00 3بلغ رأس مال  ألسهم)
سهم) (2222 إلى) مقسم  (، درهم)
مكتت1) (، للسهم) درهم  (222 بقيمة)
بالكامل) مدروعة  (، بالكامل) بها 
بما 3تناس1 مع) ومخصصة للش2كاء)
مساهمتهم)،)وهي ر2  دريس مزود ب)
522)حصة و  لسيد  لخليع ك2م مزود)
و  ملجموع  ال مالي) حصة  (522 ب)

2222)حصة)
بند رقم)1:) لذي 3نص على ما3لي:)
شارع) من  تغييف  ملق2  ال تماعي 
19)) لطابق) مو�ضى بن نصيف  ل2قم)
 الول رقم  لشقة))) ملضيق  لى  ملق2)
 لجد3د  لو قع ب شارغ  بل تبقال)

زنقة د رقم)22)تطو ن
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:))
للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 
محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة  من 
د ت  لش2يك  لوحيد إلى ش2كة ذ ت)

مسؤولية محدودة))
بند رقم)12:) لذي 3نص على ما3لي:)
25من)) أحكام  ملادة) من  على  ل2غم 
للش2كة 3تم تعيين)) (  لنظام  ألسا�ضي)
) لسيد) مسيف3ن لفتفة غيف محدودة.)
ر2 إدريس و  لسيد  لخليع ك2م 3ص2ح)
(، يعنيهم  ألم2) بقدر ما  (، (  ملد23ون)
بقبول هذ   لتعيين)،)موضحين أنه ال)
3و د أي تعارض أو حظ2 من  انبهم)

3مكن أن يعيق هذ   لتسييف.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم))29.

221(I

wafa(conseil

ZIKI SERVICES
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

wafa(conseil
 n°695 avenue(hamane(fetouaki

 s.y.b.a(Marrakech ، 40000،
marrakech(maroc
 ZIKI(SERVICES

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ك2 ج رقم 

2  درب  لساقية رقم 72) سيبع 

م2 كش. - 12252 م2 كش.. ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((522

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (29

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 ZIKI (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SERVICES

تقد3م) (- (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

منطقة) (، )تحويل  ألمو ل)  لخدمات)

 لخدمة)،)درع  لفو تيف)،) لض2 ئ1)،)

إلخ(.

ك2 ج) ( (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
رقم)2))درب  لساقية رقم)72))سيبع)

م2 كش.)-)12252)م2 كش.. ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  زيكي سعيد):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سعيد   لسيد  زيكي 

سيبع) ((72 رقم) درب  لساقية 

م2 كش.)12252)م2 كش. ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سعيد   لسيد  زيكي 

سيبع) ((72 رقم) درب  لساقية 

م2 كش.)12252)م2 كش. ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)591)22.

2212I

BMH(EXPERTS

فريش كورب موركو
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

BMH(EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH(EXPERTS

ر2يش كورب موركو ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حظيفة 

) - دو ر أوالد  لتهامي كومونة أوالد 

صباح  لكورة - ب2شيد - 6222) 

ب2شيد  ململكة  ملغ2بية.

ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

 بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي

تم) ((2(( 3نا23) ((2 في)  ملؤرخ 

بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع 

من) أي  درهم«) (952.222« قدره)

»1.222.222)درهم«)إلى)»1.952.222 

تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

))2))تحت رقم))21.

2211I

MED(ACCOUNTING((sarl

JABIRNA LIMITED
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MED(ACCOUNTING  sarl

 Rue(El(Harir, Résidence(Jamila

 n°18 ، 90010، TANGER

MAROC

 JABIRNA(LIMITED

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25 شارع 
 ألبطال رقم 1  كد ل  ل2باط - 

22222  ل2باط  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
256252

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JABIRNA(LIMITED
نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملستخدمين.
 25 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع  ألبطال رقم)1) كد ل  ل2باط)-)

22222) ل2باط  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  اب2 بوك2ن):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
حي)  لسيد  اب2 بوك2ن عنو نه) ()
رقم) أحمد سجلما�ضي  زنقة   لعالية 

29)طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
حي)  لسيد  اب2 بوك2ن عنو نه) ()
رقم) أحمد سجلما�ضي  زنقة   لعالية 

29)طنجة)92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (2( بتاريخ) (  لتجارية بال2باط)

2)2))تحت رقم)22925.

2215I
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SAVOIR EXPERT

YASMINE LINES
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU(MAROC

YASMINE(LINES ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 

 الر�ضي  ملحل ) تجزئة  لش2وق 

) حي ميكو  مل2 ة زو غة راس - 

22222 راس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72(22

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.YASMINE(LINES

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبضائع)؛

) لنقل  لدولي..

:) لطابق) عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ( تجزئة  لش2وق) ((  الر�ضي  ملحل)

حي ميكو  مل2 ة زو غة راس)-)22222 

راس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد سعيد  لعلمي):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيدة طيبي محمد):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سعيد  لعلمي   لسيد 
بلوك س حي  لتجموعتي ب م ع) (2

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب.
 لسيد طيبي محمد عنو نه) ()رقم)
تجزئة  لهاشمية  ملعاص2ة بلوك) (5(
22222)صف2و)   ط2يق  ملنزل صف2و)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () سعيد  لعلمي   لسيد 
بلوك س حي  لتجموعتي ب م ع) (2

مكناس)52222)مكناس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)658.
2216I

STE(TADLA(AFFAIRES(SARLAU

 MAROC SOCIETE
CONSTRUCTION GENERAL
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

STE(TADLA(AFFAIRES(SARLAU
شارع محمد  لخامس رقم 21 

 لطابق  الول  لشقة ) قصبة تادلة 
، 2251)، قصبة تادلة  ملغ2ب

 MAROC(SOCIETE
 CONSTRUCTION GENERAL

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 2 
مك2ر حي رلسطين تجزئة  لصفا - 

2252) قصبة تادلة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(212

في) مؤرخ  ح2  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة) تسمية  لش2كة 
بمختص2) عند  إلقتضاء)
 MAROC( SOCIETE (: تسميتها)

.CONSTRUCTION GENERAL
 TRAVAUX(:(غ2ض  لش2كة بإ3جاز
DIVERS( OU( CONSTRUCTION/

 NÉGOCIANT/TRAVAUX( DE
.SECURITE(ET(GUARDINAGE

 2 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- تجزئة  لصفا) رلسطين  حي  مك2ر 

2252))قصبة تادلة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد  لس2غيني  حمد)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لس2غيني  حمد عنو نه) ()
سالم)2)شط2 ب  قامة  ملشكاة شقة)
شارع  لسالم  نا�ضي  لبفنو�ضي) (8

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  لس2غيني  حمد عنو نه) ()
سالم)2)شط2 ب  قامة  ملشكاة شقة)
شارع  لسالم  نا�ضي  لبفنو�ضي) (8

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) (  البتد ئية بقصبة تادلة)

ربف 23)))2))تحت رقم)22.
2217I

موثق

BABIL AMENAGEMENT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

موثق
 قامة  لنور ز وية شارع عبد هللا بن 
3اسين و زنقة ك2 ون -  لطابق  لثاني 
بلفد23   لد ر  لبيضاء ، 2222)، 

 لد ر  لبضاء  ملغ2ب
BABIL(AMENAGEMENT ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 

 CASABLANCA 23 RUE(BOURED
 ETAGE 3 N° 5 ROCHES(NOIRES
 CASABLANCA 23 RUE(BOURED
 ETAGE 3 N° 5 ROCHES(NOIRES

2222)  لبيضاء  ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.529622

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم) ((2(( 3نا23) (22 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (11.222.222«
»222.222)درهم«)إلى)»11.222.222 
تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)275)82.

2218I

SAMA(FONCIER

SAMA FONCIER
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغييف تسمية  لش2كة

SAMA(FONCIER
8)  زنقة 5 تجزئة الكولين 2 

كاليفورنيا ، 2222)،  لد ر لبيضاء 
 ملغ2ب

SAMA(FONCIER ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 8) ،زنقة 
5 تجزئة الكولين 2 كاليفورنيا عين 
 لشق - 222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

تغييف تسمية  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

2572(5
 )بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي

 (2(2 أكتوب2) (22 في)  ملؤرخ 
من) تسمية  لش2كة  تغييف  تم 
 SAMA« إلى) (»SAMA( FONCIER«

.»FONCIERE
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

نونبف)2)2))تحت رقم)799962.

2219I
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TGE(FIDUS

O›TECHNO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

TGE(FIDUS
شارع  لزرقطوني كمال بارك سانتف 

عمارة B رقم 29  لطابق 6 ، 8822)، 
 ملحمد3ة  ملغ2ب

O›TECHNO ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : تجزئة 
لحلو عمارة 2 رقم 1 بني 3خلف - 

8825)  ملحمد3ة  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.(6887

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
))2))تق2ر حل) 22)ربف 23)  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت  ملسؤولية) (O’TECHNO
 50.000,00  ملحدودة مبلغ رأسمالها)
مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
تجزئة لحلو عمارة)2)رقم)1)بني 3خلف)
نتيجة) 8825)) ملحمد3ة  ملغ2ب   -

لتوقيف نشاط  لش2كة.
و عين:

و) ) لخدود  ربيع)  لسيد)ة()
عنو نه) () لحسنية)2)رقم)65)) لعليا)
كمصفي) 2822)) ملحمد3ة  ملغ2ب 

)ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
تجزئة) وفي  ((2(( 3نا23) ((2 بتاريخ)
(- 3خلف) بني  (1 رقم) (2 عمارة) لحلو 

2822)) ملحمد3ة  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)222.
2252I

FIDUCIAIRE(AL(KIMMA(CONSULTING

 LEADER DE NEGOCE ET
ENGRAIS

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

 FIDUCIAIRE(AL(KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،
Casablanca(MAROC

 LEADER(DE(NEGOCE(ET
ENGRAIS   ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 

)،  نات )،  لشالالت - 8622) 
 ملحمد3ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(9872

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) (25
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)
 LEADER( DE( NEGOCE( ET

. ENGRAIS
تا 2) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسماد.
رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 (8622 (- )،) لشالالت) )،) نات)

 ملحمد3ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (:  لسيدة بش2ى  ل2حيمني)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
كات2ين) دومينك  ماري   لسيدة 
بيفي):))522)حصة بقيمة)222)درهم)

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة بش2ى  ل2حيمني عنو نه) ()
2زنقة المورت حي بولو)2)21)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.
 لسيدة ماري دومينك كات2ين بيفي)
 17(22 زنقة بيان طو) (22 عنو نه) ()

م2ماند ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حي)  لسيد سميف شنان عنو نه) ()
 (2262  7 رقم) (،2 زنقة) (،(  ل2 اء)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم))22.
2252I

orient(compt

JINANE LOKI
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA(MAROC
JINANE(LOKI ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 IMM وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 LAALAJ(N 15 RUE(BANI
 MARINE 2EME(ETAGE  - 60000

و دة   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28722
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.JINANE(LOKI
نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبضائع لحساب  لغيف
نقل  المتعة غيف  مل2روقة)

 لتصد23  إلستيف د.
 IMM (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 LAALAJ(N(15(RUE(BANI(MARINE
و دة)) (2EME( ETAGE( ( -( 60000

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (22 ( (: غور ري) لوكيلي   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 122 ( (:  لسيدة لحسيني كلثومة)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 122 ( (: توباغي) دحمان   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد لوكيلي غور ري عنو نه) ()

  6(2(( إلياس) حي  ملطارإقامة  (26

 لناضور)) ملغ2ب.

كلثومة) لحسيني   لسيدة 

حي  ملطارإقامة إلياس) (26 عنو نه) ()

))2)6)) لناضور)) ملغ2ب.

عنو نه) () توباغي  دحمان   لسيد 

سيدي مو�ضى)62222)و دة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد لوكيلي غور ري عنو نه) ()

  6(2(( إلياس) حي  ملطارإقامة  (26

 لناضور)) ملغ2ب

كلثومة) لحسيني   لسيدة 

حي  ملطارإقامة إلياس) (26 عنو نه) ()

))2)6)) لناضور)) ملغ2ب

عنو نه) () توباغي  دحمان   لسيد 

سيدي مو�ضى)62222)و دة)) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم))11.

225(I

COMPTABLE(ELKHALFI

» KURTSERV«
إعالن متعدد  لق2 ر ت

COMPTABLE(ELKHALFI

 N°2, LOT(AMMAR,  SIDI

 BENNOUR ، 24350، SIDI

BENNOUR(MAROC

»KURTSERV « »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: رقم 

22، تجزئة حفيظ مكي،  لعونات - 

1252) سيدي بنور   ملغ2ب.
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»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(299
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)22)ربف 23)))2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  لش2كة 
تق2ر حل) ( ((2(( ربف 23) (2  ملؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 
تسميتها:) ذ ت  لش2يك  لوحيد 
ملغاري) وعين  لسيد  (»KURTSERV«
دو ر  والد  لحاج) ( عنو نه) عثمان 
مو�ضى بني هالل سيدي بنور)1252) 
وعين مق2)  ملغ2ب كمصفي للش2كة.)
حفيظ) 22تجزئة  رقم) في:)  لتصفية 

مكي  لعونات سيدي بنور))-)1252).
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  9):) لذي  رقم) بند 

ما3لي:) لبند  لخاص بحل  لش2كة)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بنور) بسيدي   البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)1).
2252I

MATAHRI(ABDERRAHIM

ABGHOUNI CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MATAHRI(ABDERRAHIM
225 زنقة وليلي حي  لسالم ب2كان ، 

62222، ب2كان  ملغ2ب
ABGHOUNI(CAR ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم )2 
زنقة  لويد ن حي  لقدس ب2كان - 

62222 ب2كان  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8(25

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(2 نونبف) ((6
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ABGHOUNI(CAR
ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت بدون سائق.
 2( رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- ب2كان) حي  لقدس  زنقة  لويد ن 

62222)ب2كان  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: عم2)  لسيد  بغوني 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 26  لسيد  بغوني عم2 عنو نه) ()
2)حي  النبعاث)) زنقة  لصخيف ت مم2)

62222)ب2كان  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد ه2نوفي  سمهان عنو نه) ()
ب2كان) حي  ملقاومة  (221 زنقة) ((2

62222)ب2كان  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (28 بتاريخ) ( ببفكان)  البتد ئية 

2)2))تحت رقم)2)2)/718.
2251I

facility(events

FACILITY EVENT›S
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

facility(events
 NOUR(ENNAKHIL(IMM
 A(APPRT 20 PALMERAIE
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc
FACILITY(EVENT›S ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  قامة 
نور  لنخيل عمارة أ رقم 2)  لنخيل 
م2 كش  م2 كش 12222 م2 كش 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.91872

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 21)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ رأسمالها) ( (FACILITY(EVENT’S
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
نور  لنخيل عمارة)  إل تماعي  قامة 
م2 كش) ( 2)) لنخيل م2 كش) أ رقم)
(: ل) نتيجة  م2 كش  ملغ2ب  (12222

 لوضع  لحالي كوريد)29.
ب  قامة) مق2  لتصفية  حدد  و 
2)) لنخيل) نور  لنخيل عمارة أ رقم)
م2 كش) (12222 ) ملغ2ب) م2 كش)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) ( معاد) ( عبد  لهادي) (  لسيد)ة()
حسون  لبور) والد  دو ر  عنو نه) ()
م2 كش  ملغ2ب) (12222 م2 كش)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (21 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)21291.
2255I

Société somicoc

شركة تيبوفساط
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

Société somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
ش2كة تيبورساط  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم )2 

تجزئة حد3قة ملع1  لخيل شقة 2 

 لطابق 2  - 22222  راس  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.59725

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)2))3نا23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

»رقم))2)تجزئة حد3قة ملع1  لخيل)

راس) ( (22222  -   2 2) لطابق) شقة)

تجزئة) (8 رقم) »متج2  إلى)  ملغ2ب«)

حسين  لدخي�ضي) شارع   لف2دوس 

أطلس)-)22222)راس))) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))2)/669.

2256I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

OURIKA75
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 

عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب

OURIKA75  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 

 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(((62

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OURIKA75
(، مباني) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

مطور عقار ت.
ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 
 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (522 ( (:  لسيد زهيف نو ري)

بقيمة)222)درهم للحصة.
حصة) (522 ( (:  لسيد م2 د  ه2ي)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 19 عنو نه) () نو ري  زهيف   لسيد 
2222)) لبيضاء) ( ويفاق  لولفة)

 ملغ2ب.
رقم)  لسيد م2 د  ه2ي عنو نه) ()
(- ( زنقة  لسعد3ين  لياسمين) (2(2

 لخميسات  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 19 عنو نه) () نو ري  زهيف   لسيد 
2222)) لبيضاء) ( ويفاق  لولفة)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
2257I

LE(PREMIER(CONSEIL

OLIBANESS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

LE(PREMIER(CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA(RUE(AL(IRAQ(HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
OLIBANESS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار  لطابق  لثالث  
 لشقة  رقم 21 باب دكالة م2 كش 

12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((622

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.OLIBANESS
(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
منتجات)) وبيع  * لتجارة  إللكتفونية 
ومستحض2 ت  لتجميل عبف  إلنتفنت

*تسويق  ملنتجات  لغذ ئية)
 لطبيعية

أو) )تا 2  و لتصد23) * الستيف د 
منتج وسيط(.

وإكسسو ر ت) *تسويق  ملالبس 
 لتجميل.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بوكار  لطابق  لثالث)) تجزئة  مسلم 
باب دكالة م2 كش) (21 رقم) (  لشقة)

12222)م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: ر ما) حسناء)  لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة حسناء)ر ما عنو نه) ()حي)
 لنهصة بلوك  لدر ركة))82222) كاد23)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة حسناء)ر ما عنو نه) ()حي)
 لنهصة بلوك  لدر ركة))82222) كاد23)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)722)22.

2258I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

BEE HABITAT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب
BEE(HABITAT  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((289
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (26
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 BEE (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HABITAT
(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
خدمات) (،  الستشار ت  إلد رية)

 ملعلومات  لتجارية.
ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 
 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (52 ( (: زماني) أنس   لسيد 
بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد ركيك  ناهيد عبد  لعزيز):))
52)حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 ( عنو نه) () زماني  أنس   لسيد 
  RUE( REINE( DES( PRES( SAINT( -

HERBLAIN))44800))ر2نسا.
 لسيد ركيك  ناهيد عبد  لعزيز)
  RUE( GROLLAY  22 عنو نه) ()

19622))-)ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 ( عنو نه) () زماني  أنس   لسيد 
  RUE( REINE( DES( PRES( SAINT( -

HERBLAIN))44800))ر2نسا
 لسيد ركيك  ناهيد عبد  لعزيز)
  RUE( GROLLAY  22 عنو نه) ()

19622))-)ر2نسا
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

1159I

GLOFID

NIGHT NOUR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

GLOFID
296 شارع  لسفيف بن عائشة  لطابق 

 لثاني  ل2قم 1 ، 2222)،  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

NIGHT(NOUR ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 75شارع 
22 3نا23  لطابق  ألول  لشقة ر269 

- 2222)  لد ر لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522792
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في) مؤرخ  ع2في  عقد  بمقت�ضى 

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 NIGHT(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.NOUR

مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

أعمال مختلفة أو إنشاء ت.

75شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

22)3نا23  لطابق  ألول  لشقة ر269 - 

2222)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 52.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( نور لد3ن)  لسيد ك2دي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد ك2دي نور لد3ن))عنو نه) ()

رقم) (2 حي  لقدس تجزئة  ملنزه زنقة)

2222)) لد ر) ( سيدي  لبفنو�ضي) (1

 لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد ك2دي نور لد3ن))عنو نه) ()

رقم) (2 حي  لقدس تجزئة  ملنزه زنقة)

2222)) لد ر) سيدي  لبفنو�ضي) (1

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)225)82.

2262I

MOORISH

 SMART CAR SERVICE

SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

MOORISH

29 شارع اللة  لياقوت  لطابق 5 

 لشقة د 29 شارع اللة  لياقوت 

 لطابق 5  لشقة د، 2222)،  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

  SMART(CAR(SERVICE(SARL(AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لقدس ، ط2يق  لحميد3ة 1 ، رقم 

)2 ،سيدي  لبفنو�ضي  لبيضاء  - 

52)2)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522982

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SMART(CAR(SERVICE(SARL(AU

صيانة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وإصالح  لسيار ت.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لقدس)،)ط2يق  لحميد3ة)1)،)رقم))2 

،سيدي  لبفنو�ضي  لبيضاء))-)52)2) 

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  لك2و �ضي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد محمد  لك2و �ضي عنو نه) ()

رقم) حي  ل2يا�ضي  قامة  ملوحد3ن 

226)و دة))62222)و دة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () عارف  رشيد   لسيد 

سيدي) (21 رقم) (26 زنقة) (22  مال)

) لد ر) ((2622  لبفنو�ضي  لبيضاء)

 لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822297.

2262I

LA(MAISON(DE(L’ENTREPRENEUR

CACTUS CONSULTING

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 LA(MAISON(DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE(pETIT

 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC

CACTUS CONSULTING ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 

 ملسيفة  لخض2 ء زنقة 6 أكتوب2 رقم 

6  لطابق 2  لشقة 2 - 2662)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52(222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

شكل  لش2كة):)ش2كة ذ ت مسؤولية)

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CACTUS CONSULTING

ٱستشارة) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

في  لتسييف.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

أكتوب2 رقم) (6 زنقة)  ملسيفة  لخض2 ء)

6) لطابق)2) لشقة)2 - 2662)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

  لسيدة راطمة  لزه2 ء) لعس2ي):

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

راطمة  لزه2 ء) لعس2ي)  لسيدة 

عبد) زنقة  درب  لبلد3ة  عنو نه) ()

 لقادر  لفا�ضي رقم)22) لد ر  لبيضاء)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

راطمة  لزه2 ء) لعس2ي)  لسيدة 

عبد) زنقة  درب  لبلد3ة  عنو نه) ()

 لقادر  لفا�ضي رقم)22) لد ر  لبيضاء)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

226(I
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RIM(FINANCIAL

مجموعة مد رس كا3زن  لخاصة   

 GROUPE SCOLAIRE
KAIZEN PRIVE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

RIM(FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300،  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب

مجموعة مد رس كا3زن  لخاصة   
 GROUPE(SCOLAIRE(KAIZEN
PRIVE »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: تجزئة 
 المان ج ح 8) ب عين  لسبع - 
2167)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.128212
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)6))3نا23)))2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

على) 3نص  2:) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:) ل2رع من  ل2 سمال  ال تماعي)
للش2كة من ثالثة مال3ين ومئتا  لف)
درهم() لى) (3.200.000,00( درهم)
مئة  لف) وخمس  مال3ين  خمسة 
درهم(عن) (5.500.000,00( درهم)
ط2يق  كتتاب مليوني وثالث مئة  لف)
باصد رثالثة) ()2.300.000,00( درهم)
حصة) ()(2.222( وعش2ون  لف)
درهم)) مئة  رئة  من    تماعية 
)222(للحصة  لو حدةكاملة  الد ء)
بتعويض  لد3ون) وذلك  و الب2 ء)
على  لش2كة)  لجارية  ملستحقة 
توزيعها)) 3تم  و لتي  لصالح  لش2كاء)
بحساني) سميف  كالتالي: لسيد 
حميد) و لسيد  (1.840.000,00

 لخطيبي)460.000,00  
على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:) النجاز  لنهائي ل2رع  ل2 سمال)
ثالثة مال3ين) (  ال تماعي للش2كة من)
 3.200.000,00( درهم) ومئتا  لف 
درهم() لى خمسة مال3ين وخمس مئة)

 لف درهم))5.500.000,00)درهم())

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)6:) لذي 3نص على ما3لي:)

 ل2سمال  ال تماعي

بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)

 لحصص  ال تماعية

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))6))82.

2262I

CABINET(FICOR

FLOT MAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

CABINET(FICOR

)2 زنقة  ألقحو ن إقامة  لناس 

بوسجور ، 22)2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب

FLOT(MAR ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 257 شارع 

محمد  لخامس  لطابق  لثالث 

 لشقة 5 - 22)2)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.(1582

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) )))شتنبف)  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

مبلغ) ( (FLOT(MAR  لش2يك  لوحيد)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

شارع محمد) (257 مق2ها  إل تماعي)

 لخامس  لطابق  لثالث  لشقة)

22)2)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب)  -  5

نتيجة ل):)ضعف  ملو رد  ملالية وحدة)

 ملنارسة.

زنقة) (2( و حدد مق2  لتصفية ب)

 ألقحو ن بوسيجور))-)22)2)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لغ2باوي  سطيفان)  لسيد)ة()

عنو نه) () لد ر  لبيضاء)22)2)) لد ر)

 لبيضاء) ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

أكتوب2)2)2))تحت رقم)752122.

2261I

orient(compt

STE EXELLENT PARA
إعالن متعدد  لق2 ر ت

orient(compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA(MAROC

STE EXELLENT PARA »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

 RTE :وعنو ن مق2ها  ال تماعي

 SIDI(YAHYA(LOT(KOULALI

 ET(RGHIOUEN(N 5  - 60000

.OUJDA(MAROC

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.26822

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)21)3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

3نص) ق2 ررقم2:) لذي  رقم  ق2 ر 

على ما3لي:)تا 2 في  ملنتجات  ملف2غة)

و ملنتجات) توزيع  أل هزة  لطبية 

وتبيع  ملو د) بالتفصيل   لتجميلية 

-) ملنتجات) بالتجزئة)  لصيدالنية 

 لتجميلية  لتجاريةصد23  لو رد ت)

)من ذلك(
ً
) ملنتجات  لطبية بدال

3نص) ق2 ررقم):) لذي  رقم  ق2 ر 

إلى) ( ررع رأسمال  لش2كة) على ما3لي:)

 522 خلق) مع  درهم  (252222.22

حصة  د3دة من ط2ف  لسيد م2 د)

ب2 يغي

ق2 ر رقم  لق2 ر رقم2:) لذي 3نص)

على ما3لي:)تعيين  لسيدة ملين أميمة)

كمسيف3ن) لحسيني  و  لسيد  مليلود 

للش2كة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

على) 3نص  بند2:) لذي  رقم  بند 

ما3لي:)تغييف  لنشاط  لتجاري)

على) 3نص  بند):) لذي  رقم  بند 

ما3لي:)ررع رأسمال  لش2كة

على) 3نص  بند):) لذي  رقم  بند 

ما3لي:)تعيين))مساعد مسيف)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) ((8 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)212.

2265I

FA(ADVISING(EXPERTS(SARL

GREEN DEVELOPMENT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FA(ADVISING(EXPERTS(SARL

مكت1 رقم 25،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 

) شارع عالل  لفا�ضي، إقامة ح2ف 

ب، م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

GREEN(DEVELOPMENT ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

بوكد23ة تسلطانت،م2 كش - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77289

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تمت) ((2(( 3نا23) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

محمد  مال) ( )ة() تفويت  لسيد)

حصة) (22.822 ) لتلسغاني)  لد3ن)

حصة) (62.66(   تماعية من أصل)

ب2كما3يف) ( نوربيف) )ة() ) لسيد) لفائدة)

بتاريخ)27)3نا23)))2).
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محمد  مال) ( )ة() تفويت  لسيد)
حصة) (22.822 ) لتلسغاني)  لد3ن)
حصة) (62.66(   تماعية من أصل)
بوك2يم) ( 3وسف) )ة() ) لسيد) لفائدة)

بتاريخ)27)3نا23)))2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)759)22.
2266I

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH

MARCO POLO FOOD
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA(MAROC

MARCO(POLO(FOOD ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
 TAMARI وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 1 DAR(BOUAZZA - 20200
.CASABLACA(MAROC

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.126729
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
مبلغ) ( (MARCO( POLO( FOOD
وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)
 TAMARI( 1( DAR مق2ها  إل تماعي)
 BOUAZZA(-(20200(CASABLACA

MAROC)نتيجة ل):)حل  لش2كة.
ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
 TAMARIS( 1( DAR( BOUAZZA( -

 .20230(CASABLANCA(maroc
و عين:

  ABDELHAKIM  لسيد)ة()
 LOT  29 عنو نه) () و  (TAHAR
 FOUZIA((20000(SIDI(BENNOUR

MAROC)كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخاب2ة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق)

 TAMARI( 1 (: بالتصفية)  ملتعلقة 
DAR(BOUAZZA(CASABLANCA

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)296)82.
2267I

AMJ(MANAGEMENT

VOIES 3
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

AMJ(MANAGEMENT
زنقة   الردن   قامة 3امنة   )  لطابق 

 الول رقم 22   طنجة ، 92222، 
طنجة  ملغ2ب

VOIES 2  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لزياتن 
2A قطعة  رقم 1215 طنجة   - 

92222 طنجة   ملغ2ب 
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(11(7
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 2 (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.VOIES
تعليم) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسياقة.
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لزياتن)2A)قطعة))رقم)1215)طنجة)))

- 92222)طنجة)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد محمد بلبال)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد  و د بهناس)):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( بلبال) محمد   لسيد 

ساحة  لتجارة شارع محمد) (12 رقم)

22222)صف2و)  لخامس م ج صف2و)

 ملغ2ب.

عنو نه) () ( بهناس)  لسيد  و د 

 92222 ( طنجة)  مغوغة  لكبيفة 

طنجة)) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () ( بلبال) محمد   لسيد 

ساحة  لتجارة شارع محمد) (12 رقم)

22222)صف2و)  لخامس م ج صف2و)

 ملغ2ب)

عنو نه) () بهناس   لسيد  و د 

 92222 ( طنجة)  مغوغة  لكبيفة 

طنجة)) ملغ2ب)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52852).

2268I

FLASH(ECONOMIE

TRANSLIB-KF
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

» TRANSLIB-KF «

ش2كـة محدودة  ملسؤولية   

درهـم 22.222  ل2أسمـال  ال تمـاعي :

تجزئة بوخلفة  ل2قم 12  لصخيف ت 

تمارة.

بق2 ر من  لش2يك  لو حد  بتاريخ 

7)/)2/2)2)، تقــ2ر ما 3لي:

-     لتصفية  ملسبقة  للش2كة 

 ملذكورة أعاله 

تعيين  لسيد ك2يدي  ب2 هيم  

كمصفي للش2كة  ملذكورة   عاله

بكتابة) تم  إل3ـد ع  لقانـوني 

بال2باط) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم) تحت  (22/(2/(2(( بتاريخ)

.2((272

2269I

FIDUGRA

SAVEUR D'AILLEUR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUGRA
شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 1)  لطابق  لثالث  نزكان ، 

86252،  كاد23  ملغ2ب
SAVEUR(D›AILLEUR ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 52 
قصبة سوس ك م 5   غ2وض 
بنس2كاو - 82222  كاد23  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(((25

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((222 نونبف) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SAVEUR(D’AILLEUR
:) الستيف د) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

و  لتصد23.
رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
) غ2وض) (5 قصبة سوس ك م) (52

بنس2كاو)-)82222) كاد23  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد  هل عثمان 3وسف):))222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
3وسف) عثمان   لسيد  هل 
 22 رقم) بوحسين  حي  عنو نه) ()

بنس2كاو)82222) كاد23  ملغ2ب.
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و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
ومو طن مسيفي  لش2كة:

3وسف) عثمان   لسيد  هل 
 22 رقم) بوحسين  حي  عنو نه) ()

بنس2كاو)82222) كاد23  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
نونبف) (22 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

222))تحت رقم)22256.
2272I

MARRAKECH(AUDIT

MK HOSPITALITY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

MARRAKECH(AUDIT
 AV(HASSAN(II(RES(LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
MK(HOSPITALITY ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 272 

درب شتوكة حي  لقصبة - 12222 
م2 كش  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22((69

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((229 أكتوب2) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 MK (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.HOSPITALITY
بيت) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لضيارة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)272)درب)
شتوكة حي  لقصبة)-)12222)م2 كش)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (:  لسيد عبد  لك2يم ك2كور)
حصة بقيمة)5.222)درهم للحصة.

 52 ( (: مفيد)  لسيد  ملصطفى 
حصة بقيمة)5.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

ك2كور) عبد  لك2يم   لسيد 
ر2دويان  لحسن) إقامة  عنو نه) ()

 لتاني  ليز)12222)م2 كش  ملغ2ب.
 لسيد  ملصطفى مفيد عنو نه) ()
إقامة) شارع  لحسن  لتاني  (59
ر2دويان  ملدخل أ  لطابق)5) لشقة)5 

 ليز)12222)م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
ك2كور) عبد  لك2يم   لسيد 
ر2دويان  لحسن) إقامة  عنو نه) ()

 لتاني  ليز)12222)م2 كش  ملغ2ب
 لسيد  ملصطفى مفيد عنو نه) ()
إقامة) شارع  لحسن  لتاني  (59
ر2دويان  ملدخل أ  لطابق)5) لشقة)5 

 ليز)12222)م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)222812.
2272I

درعة  رشاد ت ش.م.م

HYTRAMINE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

درعة  رشاد ت ش.م.م
شارع محمد  لخامس صندوق ب2يد 
22 تصومعت ، 15222، ورز ز ت 

 ملغ2ب
HYTRAMINE  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي م2كز أكدز 

- 15922 ز كورة  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2529

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

بوع2 ب  دريس كمسيف وحيد

لقيول  ستقالة  لسيدة) لتبعا  (-
رشيدة بوع2 ب.

تحيين  لقانون  ألسا�ضي) (-
للش2كة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) (  البتد ئية بز كورة)

))2))تحت رقم))).

227(I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

ARM DISTRIBUTION
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب
ARM(DISTRIBUTION  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي زنقة 
محمد  لبقال رقم 72  قامة بولو 

 يليز - 12222 م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(((19

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ARM (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.DISTRIBUTION
أو) تا 2  (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

وسيط  ستيف د وتصد23)،
تا 2 تفاصيل  لد3كور أو عناص2)

 لزخ2رة للشقق و ملتا 2.
تا 2 أثاث للبيع بالتجزئة..

زنقة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

بولو) 72) قامة  رقم) محمد  لبقال 

 يليز)-)12222)م2 كش  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد غزالن  لعفيف):))222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () غزالن  لعفيف   لسيد 

 قامة  ملنض2  لجميل  لسوي�ضي))

22222) ل2باط  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () غزالن  لعفيف   لسيد 

 قامة  ملنض2  لجميل  لسوي�ضي))

22222) ل2باط  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

1173I

BOUKRAA(CONSULTATION(JURIDIQUE

SAKIA SECURITE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تأسيس ش2كة

 BOUKRAA(CONSULTATION

JURIDIQUE

حي  لفتح ساحة  لنيل رقم 62 

 لعيون ، 72222،  لعيون  ملغ2ب

SAKIA(SECURITE ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لفتح 

شارع  مال  لد3ن  الرغاني رقم 12 

- 72222  لعيون  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

267(5
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في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((225 مارس) ((6

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 SAKIA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.SECURITE

:) المن) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

و لح2 سة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)حي  لفتح)

شارع  مال  لد3ن  الرغاني رقم)12 - 

72222) لعيون  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيدة  لزه2ة  زالل)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 222222 (:  لسيدة  لزه2ة  زالل)

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيدة  لزه2ة  زالل 

حي  لفتح شارع  مال  لد3ن  الرغاني)

رقم)12 72222) لعيون  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) ()  لسيدة  لزه2ة  زالل 

حي  لفتح شارع  مال  لد3ن  الرغاني)

رقم)12 72222) لعيون  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

7))مارس) بتاريخ) (  البتد ئية بالعيون)

225))تحت رقم)129.

2271I

AZ(GESTION

AZAMI PROMO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

AZ(GESTION
شارع ولد سيدي بابا  قامة  ملجد 

 tetouan، 93000، tatouan 2رقم
 ملغ2ب

AZAMI(PROMO ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي بشارع 
 لحوز 26  لطابق  لثاني رقم 1 
م2تيل - 92252 م2تيل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22822

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.AZAMI(PROMO
:) لتطوي2) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لعقاري.
بشارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لحوز)26) لطابق  لثاني رقم)1)م2تيل)

- 92252)م2تيل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 622.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.222 ( (: (  لسيدة مونية  مل2 حي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد زنود محمد):))2.222)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد عبد  لوهاب زريق)):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد عبد  ل2حيم زريق):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد لحسن  لصد3قي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيدة مونية  مل2 حي)
 8 بلوك) (( بم2ك1  لبيت  لعتيق)
8)م2تيل)) 7)رقم) 2)شقة) 29)ط) عمارة)

92252)م2تيل  ملغ2ب.
عنو نه) () محمد  زنود   لسيد 
م2تيل) (92252 بشارع ميف مار م2تيل)

 ملغ2ب.
زريق)) عبد  لوهاب   لسيد 
عنو نه) ()بشارع  لقا�ضي  بن  لع2بي)
م2تيل) (92252 م2تي) (1 رقم) (5 مم2)

 ملغ2ب.
زريق) عبد  ل2حيم   لسيد 
شارع  لقا�ضي  بن  لع2بي) عنو نه) ()
م2تيل) (92252 م2تي) (1 رقم) (5 مم2)

 ملغ2ب.
 لسيد لحسن  لصد3قي عنو نه) ()

ر2نسا)75222)ر2نسا ر2نسا.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () (  لسيدة مونية  مل2 حي)
م2ك1  لبيت  لعتيق)))بلوك)8)عمارة)
29)ط)2)شقة)7)رقم)8)م2تيل))92252 

م2تيل  ملغ2ب
عنو نه) () محمد  زنود   لسيد 
م2تيل) (92252 بشارع ميف مار م2تيل)

 ملغ2ب
زريق) عبد  لوهاب   لسيد 
عنو نه) ()بشارع  لقا�ضي  بن  لع2بي)
م2تيل) (92252 م2تي) (1 رقم) (5 مم2)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) ((5 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)152.
2275I

FIDUCIAIRE(BILAL

PARAD›EYES HB
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

PARAD›EYES(HB ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي محل رقم 

2   قامة رميساء رقم 66 تجزئة 
رياض  لزيتون شط2 ب - 52222 

مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

552(9

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PARAD’EYES(HB

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)ش2 ء)وبيع)

 ملعد ت و ملو د  لبص2ية.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):)محل رقم)
2)) قامة رميساء)رقم)66)تجزئة رياض)

مكناس) (52222 (-  لزيتون شط2 ب)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (:  لسيدة بوصبون هدى)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيدة بوصبون هدى عنو نه) ()
تجزئة  ملغ2ب  لجد3د)) (2772 رقم)

222)9) لع2 ئش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيدة بوصبون هدى عنو نه) ()
تجزئة  ملغ2ب  لجد3د)) (2772 رقم)

222)9) لع2 ئش  ملغ2ب.
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باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)189.
2276I

FIDUCIAIRE(BILAL

PARA SAPHIR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
PARA(SAPHIR ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملتج2 
رقم 222 ،  لطابق  ألول ، بلوك ج 
، مجمع باب منصور للتسوق ، - 

52222  مكناس  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55222

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((1
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 PARA (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.SAPHIR
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)ش2 ء)وبيع)

 ملعد ت و ألغ2 ض  لطبية.
:) ملتج2) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
بلوك ج) (، ،) لطابق  ألول) (222 رقم)
(- (، للتسوق) منصور  باب  مجمع  (،

52222))مكناس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: محمد) ملدر�ضي   لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد  ملدر�ضي   لسيد 
حماد) بن  زنقة  لقا�ضي  (21 رقم)

 لسعادة)52222)مكناس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () محمد  ملدر�ضي   لسيد 
حماد) بن  زنقة  لقا�ضي  (21 رقم)

 لسعادة)52222)مكناس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)192.
2277I

GROUPE(ABCE

 MINOUCHETTE BY CELINE
DEJAY

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

حل ش2كة

GROUPE(ABCE
221 مك2ر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 ل2 بع ، 2222)،  لد ر  لبيصاء 
 ملغ2ب

 MINOUCHETTE(BY(CELINE
DEJAY ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 221 مك2ر 
 القامة أكابولكو بولفارد عبد  ملومن 
 لطابق 1  لد ر  لبيضاء - 2222) 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.128165

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
 ملؤرخ في)25)أكتوب2)2)2))تق2ر حل)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 MINOUCHETTE  لش2يك  لوحيد)
مبلغ رأسمالها) ( (BY(CELINE(DEJAY
مق2ها) وعنو ن  درهم  (52.222
مك2ر  القامة) (221  إل تماعي)
أكابولكو بولفارد عبد  ملومن  لطابق)

2222)) لد ر) (- 1) لد ر  لبيضاء)
زيادة) (: ل) نتيجة   لبيضاء) ملغ2ب 

 لخسائ2.
و حدد مق2  لتصفية ب)221)مك2ر)
 القامة أكابولكو بولفارد عبد  ملومن)
 (2222 (- 1) لد ر  لبيضاء)  لطابق)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.)
و عين:

  CELINE(MARGARET()لسيد)ة 
شارع ماثيو) ((2 و عنو نه) () (DEJAY
ب2يفوت)222)2)ميالو ر2نسا)222)2 

ميالو))ر2نسا كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))55)82.
2278I

MARRAKECH(EXCELLENCE(CONSEIL

ANNA BTP
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 MARRAKECH(EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبفدعي 
عمارة ب  لشقة رقم )  لحي 

 لشتوي، 12222، م2 كش  ملغ2ب
ANNA(BTP  ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ساحة 

 لح2ية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبفدعي رقم )2  يليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((212

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (25
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 ANNA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.BTP
مقاول) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

أعمال أو إنشاء ت مختلفة..
ساحة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي  لحسن  قامة) شارع   لح2ية 
 12222 (- )2) يليز) رقم)  لبفدعي 

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبد  ل2ز ق  لقباج)  لسيد 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222   :

للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عبد  ل2ز ق  لقباج)  لسيد 
عنو نه) () قامة عتمان رقم)7))تاركة)

12222)م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
أمين  لقباج) أحمد   لسيد 
عنو نه) () قامة عتمان رقم)7))تاركة)

12222)م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 لتجارية بم2 كش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

2279I

KARIMI(CONSEIL

 PROMO NEGOCE ET
DISTRIBUTION
إعالن متعدد  لق2 ر ت

KARIMI(CONSEIL
29 زنقة  بل هاب2ي  لخيام ) ، 

82222،  كاد23  ملغ2ب
 PROMO(NEGOCE(ET

DISTRIBUTION »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«



3479 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: رقم 22) 
تجزئة  لقيفو ن تحناوت م2 كش - 

)22)1 م2 كش  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.95827

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
 ملؤرخ في)5))نونبف)2)2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
ط2ف  لسيد) من  حصص  تفويت 
 2222 وعددها) بخو  أنس  محمد 
للحصة) درهم  (222 بقيمة) حصة 
لفائدة  لسيد موالي منيف  3ت  لنم2.

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
أنس) محمد  قبول  ستقالة  لسيد 
بخو من تسييف  لش2كة وتعيين  لسيد)
منيف  3ت  لنم2 مسييف  د3د) موالي 

ووحيد للش2كة ملدة غيف محدودة.
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
3نص) و7:) لذي  (6 رقم) بند 
رأسمال  لش2كة) قيمة  ما3لي:) على 
 2222 ل) مقسم  درهم  (222222
للحصة) درهم  (222 بقيمة) حصة 
نقًد ) ومدروع  بالكامل  مكتت1 
للش2يك  لوحيد  لسيد) ومخصص 

موالي منيف  3ت  لنم2.)
بند رقم)12:) لذي 3نص على ما3لي:)
تعيين  لسيد موالي منيف  3ت  لنم2)

مسييف للش2كة ملدة غيف محدودة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (26 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

))2))تحت رقم)222558.
2282I

FLASH(ECONOMIE

ETOILE J3M
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FLASH(ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

ETOILE(J3M ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 16 شارع 

 لزرقطوني  لطابق )  لشقة رقم 6 - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522972

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ETOILE(J3M

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

(- و ملساعدة  لتجارية)  الستشار ت 

ش2 ء) (- وبيع  للو زم  ملكتبية) ش2 ء)

أو) وبيع  ميع  ملنتجات  ملاد3ة 

 لبضائع أو  ملو د من أي نوع كان..

16)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)

 لزرقطوني  لطابق))) لشقة رقم)6 - 

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: محمد   باري)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () محمد   باري   لسيد 

حي سوسيكا رقم)77)) لحي  ملحمدي)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () محمد   باري   لسيد 

حي سوسيكا رقم)77)) لحي  ملحمدي)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)221)82.

2282I

FLASH(ECONOMIE

HOLA AGRICOLE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FLASH(ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA(MAROC

HOLA(AGRICOLE ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 16 شارع 
 لزرقطوني  لطابق )  لشقة رقم 6 - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522969
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 HOLA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.AGRICOLE
ممارسة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
-) النتاج)  لنشاط  لزر عي و  لفالحي)

 لحيو ني.
16)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
 لزرقطوني  لطابق))) لشقة رقم)6 - 

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 122 ( (:  لسيد  لخياط مصطفى)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 (22 ( (: بك2)  لسيد  لخياط  بو 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لخياط عم2):))22))حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

 لسيد  لخياط خالد):))22))حصة)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

مصطفى)  لسيد  لخياط 
عنو نه) ()تجزئة زك2ياء)زنقة))2)رقم)
12)عين  لشق))2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.
 لسيد  لخياط  بو بك2 عنو نه) ()
عين) (19 22) ل2قم) تجزئة زك2يا زنقة)
 لشق))2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) () عم2   لسيد  لخياط 
)2)زنقة))2)تجزئة زك2ياء)عين  لشق))

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) () خالد   لسيد  لخياط 
عين) (26 رقم) (22 زنقة) تجزئة زك2ياء)
 لشق))2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
مصطفى)  لسيد  لخياط 
عنو نه) ()تجزئة زك2ياء)زنقة))2)رقم)
12)عين  لشق))2222)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب
عنو نه) () عم2   لسيد  لخياط 
)2)زنقة))2)تجزئة زك2ياء)عين  لشق))

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)222)82.

228(I

FLASH(ECONOMIE

RM SAKAN
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 RM(SAKAN
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لقدس 
شارع 6  ل2قم 15  لطابق  الر�ضي 
سيدي  لبفنو�ضي   - 2222)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة 
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بمقت�ضى عقد ع2في مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس ش2كة) (, ((2(( 3نا23) ((7

باملو صفات) ( ( محدودة  ملسؤولية)

 لتالية):

»RM(SAKAN«(S.A.R.L.) لتسمية)

 :

حي  لقدس شارع) (:  ملق2  لتجاري)

15) لطابق  الر�ضي سيدي) 6) ل2قم)

 لبفنو�ضي  لد ر  لبيضاء).

 لهدف  لتجاري:
-)منعش عقاري

 222.222 في) محدد   ل2أسمال:)

حصة كما) (2222 درهم مقسمة إلى)

3لي):

 152 عاطفي  ملصطفى) -) لسيد 

حصة.

-) لسيد عاطفي رشيد)552)حصة.

 ملدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها)

 لتسييف):) لسيد عاطفي  ملصطفى)

و لسيد عاطفي رشيد.

:) ملحكمة)  إل3د ع  لقانوني)

تحت  ل2قم)  لتجارية  لد ر  لبيضاء)

227)82)سجل تجاري رقم7)5226.

2282I

FIDUCIAIRE(HAKIM

»ALKAMAR ALABIADE«
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

تأسيس ش2كة مدنية عقارية

FIDUCIAIRE(HAKIM

صندوق ب2يد رقم 1262،  لجد3دة 

 ل2ئيسية،  لجد3دة. ، 1222)، 

 لجد3دة  ملغ2ب

»ALKAMAR(ALABIADE« »ش2كة 

مدنية عقارية«

وعنو ن مق2ها  إل تماعي: 5)، 

 لسفلي، تجزئة  إلسماعلية، سيدي 

إسماعيل -  لجد3دة  ملغ2ب

»تأسيس ش2كة مدنية عقارية«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

2222221222222(2

بمقت�ضى))عقد ع2في مؤرخ في))2 

ش2كة) تأسيس  تق2ر  ((2(( ربف 23)

مدنية عقارية ذ ت  لبيانات  لتالية:

متبوعة) تسمية  لش2كة،) (-
تسميتها:) بمختص2  عند  إلقتضاء،)

»ALKAMAR(ALABIADE«
ش2 ء) (- بإ3جاز:) غ2ض  لش2كة  (-
بقع مخصص للبناء.)-)تجهيز وتجزئة)
 لبقع  ألرضية لتوزيعها على  لش2كاء.)
(،(5 عنو ن  ملق2  ال تماعي:) (-
سيدي) تجزئة  إلسماعلية،)  لسفلي،)

إسماعيل)-) لجد3دة  ملغ2ب
أ لها) من  تأسست  -) ملدة  لتي 

 لش2كة))سنة(:)99
 22.222 مبلغ رأسمال  لش2كة:) (-

درهم
-)مبلغ  لحصص  لنقد3ة:)-)درهم

مع) مبلغ  لحصص  لعينية  (-
وصف مو ز لها وتقييم لها:)-)درهم،)-

-)بيانات حول  لش2كاء
) ألشخاص  لطبيعيون:)

بوشعي1  2يد) -) لسيد)ة()
مسيف و لكائن عنو نه ب:) بصفته) ()

 لجد3دة)1222)) لجد3دة  ملغ2ب
مبفوك) سعيد  -) لسيد)ة()
مسيف و لكائن عنو نه ب:) بصفته) ()

 لجد3دة)1222)) لجد3دة  ملغ2ب
-) لسيد)ة() ملصطفى  لبيدوي)
مسيف و لكائن عنو نه ب:) بصفته) ()

 لجد3دة)1222)) لجد3دة  ملغ2ب
) ألشخاص  ملعنويون:)

(»ALKAMAR( ALABIADE« (-
ذ ت  لنفع  القتصادي«) »مجموعة 
بصفتها ش2كة مدنية عقارية و لكائن)
5)،) لسفلي،) ب:) مق2ها  إل تماعي 
تجزئة  إلسماعلية،)سيدي إسماعيل)

1222)) لجد3دة  ملغ2ب
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)---
 ملمثل  لد ئم:)___

و لعائلية) -) ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن وصفات  لش2كاء)أو)
 ألغيار  لذ3ن 3حق لهم إلز م  لش2كة)

 تجاه  لغيف:
) ألشخاص  لطبيعيون:)

بوشعي1  2يد) -) لسيد)ة()
مسيف و لكائن عنو نه ب:) بصفته) ()

 لجد3دة)1222)) لجد3دة  ملغ2ب.

مبفوك) سعيد  -) لسيد)ة()
مسيف و لكائن عنو نه ب:) بصفته) ()

 لجد3دة)1222)) لجد3دة  ملغ2ب
-) لسيد)ة() ملصطفى  لبيدوي)
مسيف و لكائن عنو نه ب:) بصفته) ()

 لجد3دة)1222))مسيف  ملغ2ب
) ألشخاص  ملعنويون:)

(»ALKAMAR( ALABIADE« (-
ش2كة) بصفتها  »ش2كة  لتضامن«)
مق2ها) و لكائن  عقارية  مدنية 
تجزئة) 5)،) لسفلي،) ب:)  إل تماعي 
إسماعيل) سيدي   إلسماعلية،)

1222)) لجد3دة  ملغ2ب
عند) رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء:)___
في  لسجل  لتجاري ) لتقييد   تم)
بتاريخ)-)تحت رقم)2)2222221222222.
2281I

LAYAL(CONSULTING

ALMINA TRAVAUX
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

LAYAL(CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14  2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA(MAROC

ALMINA(TRAVAUX ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : رقم 

5))  لسعادة،  لعالية  - 8822) 
 ملحمد3ة  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.27(72

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت) ش2كة  (ALMINA( TRAVAUX
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم)
 (8822 (- ( 5))) لسعادة،) لعالية)
لضعف) نتيجة   ملحمد3ة  ملغ2ب 
بنشاط) سوق  لشغل  مل2تبط 

 لش2كة.

و عين:

و) بويزكار  (  لسيد)ة() حمد)

تجزئة  لفتح) عنو نه) () ملجاهد3ن 

طنجة  ملغ2ب) (92222  22 رقم)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

بتاريخ)22)د نبف)2)2))وفي رقم)5)) 

 لسعادة،) لعالية))-)8822)) ملحمد3ة)

 ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( باملحمد3ة)  البتد ئية 

د نبف)2)2))تحت رقم)72).

2285I

FA(ADVISING(EXPERTS(SARL

GREEN DEVELOPMENT

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

FA(ADVISING(EXPERTS(SARL

مكت1 رقم 25،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 

) شارع عالل  لفا�ضي، إقامة ح2ف 

ب، م2 كش ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

GREEN(DEVELOPMENT  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

بوكد23ة تسلطانت،م2 كش  - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77289

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( 3نا23) (27  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

بوك2يم 3وسف))كمسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)759)22.

2286I
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Immofid

ABTER
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
ABTER ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 96 شارع 
أنفا  لطابق 9  لشقة رقم 92 إقامة 
 ل2بيع أنفا - 2222)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522867
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ABTER
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)-)مقاول في)

أعمال  لبناء) ملختلفة.
مو د  لبناء) تسويق  ميع  (-

ومستلزماتها..
96)شارع) عنو ن  ملق2  ال تماعي):)
إقامة) (92 9) لشقة رقم) أنفا  لطابق)
2222)) لد ر  لبيضاء) (- أنفا)  ل2بيع 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: هشام  بو لخيف)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (:  لسيد  لطاه2  ع2يش)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد هشام  بو لخيف 
دو ر  لعالليش  لسو ني  لغنيميين)

6222))ب2شيد  ملغ2ب.
 لسيد  لطاه2  ع2يش عنو نه) ()
عمارة) (76 ج) حي  لسالم  لف2ح 
2222)) لد ر) 22) أللفة) شقة) (228

 لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) ()  لسيد هشام  بو لخيف 
دو ر  لعالليش  لسو ني  لغنيميين)

6222))ب2شيد  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 2( بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82226.
2287I

orient(compt

STE INTYSAR TRADING
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

orient(compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 225

60000، OUJDA(MAROC
STE(INTYSAR(TRADING ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 86-81 
زنقة راس  لطابق  لتاني رقم 5 - 

62222  و دة   ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22122

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (21  ملؤرخ في)
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)
 STE( INTYSAR  لش2يك  لوحيد)
TRADING))مبلغ رأسمالها)222.222 
81- درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي)

 5 زنقة راس  لطابق  لتاني رقم) (86
(: ) ملغ2ب نتيجة ل) و دة) ( (62222  -

 لش2كة لم تحقق  هد رها.
 81-86 و حدد مق2  لتصفية ب)
 -  5 رقم) راس  لطابق  لتاني  زنقة 

62222))و دة)) ملغ2ب.)

و عين:
 لسيد)ة()إدريس رمزي))) لدرقاوي)
و عنو نه) ()86-81)زنقة راس  لطابق)

و دة  ملغ2ب) ( (62222  5  لتاني رقم)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 81-86 (:  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية)
زنقة راس  لطابق  لتاني رقم)5

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بو دة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)126.

2288I

إئتمانيات  لدريوش

 Société ZOULLOUTI.AB

RENT CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب )68، 222)9،  لع2 ئش  ملغ2ب

 Société(ZOULLOUTI.AB(RENT

CAR  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 

 لقور�ضي رقم  28  لع2 ئش - 222)9 

 لع2 ئش   ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1172

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)1))د نبف)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

»تجزئة  لقور�ضي رقم))28) لع2 ئش)-)

222)9) لع2 ئش)) ملغ2ب«)إلى)»تجزئة)
 9(222 (- ) لع2 ئش) (72 )رقم)  لسالم)

 لع2 ئش))) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالع2 ئش))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)279.

2289I

FLASH(ECONOMIE

EL YANTAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

-FIG(CONSULTING -sarl.au
 Bd(Abdelmoumen, ,282 

 Résidence(Yamama(C1er(étage
 Appt 6, Quartier(des(Hôpitaux

CASABLANCA
تاسيس ش2كة محدودة  ملسؤولية

-EL(YANTAR -sarl
9525)5  لسجل  لتجاري : 

ع2في  ملنعقد) عقد  بمقت�ضى  (/2
3نا23) (22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)
تم وضع  لقو نين  الساسية) (،(2((
لها) محدودة  ملسؤولية،) لش2كة 

 ملميز ت  لتالية):)
EL(YANTAR((:(لتسمية 

 CASA (:  لعالمة  لتجارية)
GALICIA

 لهدف:
أو) باملغ2ب  سو ء) هدف  لش2كة 

بالخارج لحسابها أو لحساب  لغيف:
•) ستغالل مطعم.

)•)تحضيف  لو بات  لجاهزة.
•)بيع  لو بات باملحل و ملحمولة،))
لجميع  لو بات) ( و لتوصيل  ملنزلي)

 لغذ ئية و ملش2وبات.
•)تنظيم  لحفالت.

إحياء) ألحد ث) و  •) ستقبال 
و لتظاه2 ت.

وتصد23  ملعد ت) •) ستيف د 
و ملنتجات  لغذ ئية.

تشغيل،) تأ يف،) •) قتناء،)
وبيع  ألصول  لتجارية،)  ستغالل 
للو بات  لس2يعة،) محالت  إنشاء)

مقهى،)مطعم.......
رأس  ملال  ميع) في  •) ملشاركة 
ذ ت) و لجمعيات  ألخ2ى   لش2كات 

 ألغ2 ض    ملماثلة أو ذ ت  لصلة.
•)و بصفة عامة)،) ميع  ملعامالت)
و لصناعية) و ملالية   لتجارية 
وغيف  ملنقولة  ملتعلقة) و ملنقولة 
بهدف) مباش2  غيف  أو  مباش2  بشكل 
أو  لتي) (، أعاله)  لش2كة  ملذكور 
(، 3حتمل أن تعزز تحقيقه وتطوي2ه)
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)عن أي مشاركة مباش2ة أو غيف)
ً
رضال

مباش2ة)،)بأي شكل من  ألشكال)،)في)
 لش2كات  لتي تسعى لتحقيق أهد ف)

مماثلة أو ذ ت صلة.
 ملق2  ال تماعي)):

)3قع  ملق2  ل2ئي�ضي بالد ر لبيضاء،)
) لطابق) شج2ة  لدر،) زنقة  (،2

 ألر�ضي،)بامليي.
 ل2أسمال))):)

222.222)درهم))مقسم إلى)2.222 
للسهم) درهم  (222 بقيمة) (، سهم)

 لو حد)،)موزعة))كالتالي):
موالي  ملهدي) •) لسيد 

 لطاه2ي  لجوطي)522)حصة
رشيد) موالي  •) لسيد 

 لطاه2ي  لجوطي))522)حصة
بمجموع)2.222)حصة

 لتسييف):
ط2ف  لسيد) من  تسيف  لش2كة 
موالي  ملهدي  لطاه2ي  لجوطي))
رشيد  لطاه2ي) موالي  و  لسيد 
 لجوطي))كمسيف3ن للش2كة و ملدة غيف)

محددة مع  لتوقيع  ملنفصل.)
 لسنة  ال تماعية):

تبتدئ من راتح))3نا23))و تنتهي في)
22)د نبف.

3وم) من  سنة  بتد ء) (99 (:  ملدة)
تأسيسها  لنهائي.

بعد  القتطاع لالحتياط) ( (:  ل2بح)
من) بق2 ر  3وزع  لباقي   لقانوني،)
 لش2كاء)و حس1 عدد كل و حد منهم.
بامل2كز) تم  إل3د ع  لقانوني  (/(
لوال3ة  لد ر) لالستثمار   لجهوي 
3نا23) (28 بتاريخ)  لبيضاء) لكبفى 

.(2((
للنش2 و  لبيان)

2292I

STE FIACCOF 

STE LAMANDRIA CAR
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE(LAMANDRIA(CAR ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 1 
عمارة 79  حي  لفتح زو غة - 22222 

راس  ملغ2ب.
تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.29219

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)26)د نبف)2)2))تم))تحويل))
للش2كة)  ملق2  ال تماعي  لحالي 
حي  لفتح) ( (79 عمارة) (1 »رقم) من)
إلى) راس  ملغ2ب«) (22222 (- زو غة)
79))حي  لفتح زو غة)-) 2عمارة) »رقم)

22222)راس)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)682.
2292I

عز لد3ن مختاري

COFFEE NYT
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

عز لد3ن مختاري
حي  لسالم بلوك 12 رقم 21 سيدي 
سليمان ، 22)21، سيدي سليمان 

 ملغ2ب
COFFEE(NYT ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لسالم 

ك2 ج رقم ) بلوك 22 رقم 5 - 
22)21 سيدي سليمان  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(812

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((229 نونبف) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.COFFEE(NYT

:) صالح) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 الت  لقهوة

بيع  لقهوة.

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 لسالم ك2 ج رقم)))بلوك)22)رقم)5 - 

22)21)سيدي سليمان  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

2.222)حصة) ( (:  لسيد رشيد نية)

بقيمة)222)درهم للحصة.

بقيمة) (2222 (: نية)  لسيد رشيد 

222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

حي) عنو نه) () نية  رشيد   لسيد 
 21(22  5 رقم) (22 بلوك)  لسالم 

سيدي سليمان  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

حي) عنو نه) () نية  رشيد   لسيد 
 21(22  5 رقم) (22 بلوك)  لسالم 

سيدي سليمان  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي   البتد ئية 

29)د نبف)229))تحت رقم)295.

229(I

FLASH(ECONOMIE

PHARMACIE LAAMAMRA
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FLASH(ECONOMIE

 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA(MAROC

 PHARMACIE(LAAMAMRA

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مسجد 

 لكوث2  لعمام2ة رقم 2 و 2 مك2ر - 

)728)   والد صالح   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52(227

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PHARMACIE(LAAMAMRA

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)))صيدلية.

مسجد) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

(- مك2ر) (2 و) (2  لكوث2  لعمام2ة رقم)

)728))) والد صالح)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 (22.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.222 ( (: (  لسيدة غيثة  لشبفبي)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيدة غيثة  لشبفبي)

 6 عمارة) كاليفورنيا  ش2رات   قامة 

عين  لشق) شارع  لد خلة  (7 شقة)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () (  لسيدة غيثة  لشبفبي)

 6 عمارة) كاليفورنيا  ش2رات   قامة 

عين  لشق) شارع  لد خلة  (7 شقة)

2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)182)82.

2292I
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STE FIACCOF 

STE LAMANDRIA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE(LAMANDRIA  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم2  

عمارة 79  حي  لفتح زو غة - 22222 
راس  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29219
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تم تعيين) 26)د نبف)  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

 سحيساح حنان كمسيف وحيد
تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)682.
2291I

MARRAKECH(AUDIT

MK HOSPITALITY
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MARRAKECH(AUDIT
 AV(HASSAN(II(RES(LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME
 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH(MAROC
MK(HOSPITALITY ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 272 

درب شتوكة حي  لقصبة  - 12222 
م2 كش  ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22((69

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 3وليوز) (29 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):

عبد  لك2يم) )ة() تفويت  لسيد)
من) حصة   تماعية  (52 ك2كور)
)ة()) ) لسيد) حصة لفائدة) (52 أصل)
3وليوز) (29 بتاريخ) مفيد  (  ملصطفى)

.(2(2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3وليوز) (29 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)8))6)2.
2295I

FLASH(ECONOMIE

 DE SMET CONTRACTORS
MAROC

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

AFEC CONSEIL
96) شارع  لزرقطوني- لد ر  لبيضاء

 DE(SMET(CONTRACTORS
MAROC

مق2ها  ال تماعي:21) شارع  بن 
سينا - لد ر لبيضاء

بمقت�ضى  لجمع  لعام  ملؤرخ)
بتاريخ)27)3نا23)))2)) تخذ  لش2يك)

 لوحيد للش2كة  لق2 ر ت  لتالية:
للش2يك) -تغييف  ملمثل  لقانوني 
 SRL ش2كة) 3صبح   لوحيد  لذي 

GENPHAS)3مثلها  لسيد
Dimitri(DE(SURAY

- ستقالة  ملسيف  ملشارك  لسيد)
 Guy(DAVISTER

تعيين مسيف مشارك  د3د  لسيد-
Dimitri(DE(SURAY

م2  عة  لنظام  ألسا�ضي للش2كة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
 22 بتاريخ) بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))11)82
2296I

MARRAKECH(AUDIT

MK HOSPITALITY
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

MARRAKECH(AUDIT
 AV(HASSAN(II(RES(LE 59

 VERDOYANT(ENTREE(A 3EME

 ETAGE(N 31 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH(MAROC

MK(HOSPITALITY ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 272 

درب شتوكة حي  لقصبة  - 12222 

م2 كش  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22((69

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم) ((2(2 نونبف) (29 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

 22.222« أي من) درهم«) ((92.222«

عن) درهم«) (222.222« إلى) درهم«)

أو) نقد3ة  حصص  تقد3م  ( (: ط2يق)

عينية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

نونبف) ((1 بتاريخ) ( بم2 كش)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)9812)2.

2297I

CRB(CONSEIL

STAR NESS GROUP
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

CRB(CONSEIL

حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 21) ، 

82)2)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

STAR NESS GROUP  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي كم 

22.622  لط2يق  لثانوية  لد ر 

 لبيضاء، سيدي  لبفنو�ضي ،زناته  

QI - 20000   لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(7715

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) ((2(( 22)ربف 23)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

عبالض غيثة))كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822595.

2298I

ISDM(CONSULTING

LARARA FISH 

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

ISDM(CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

 لعيون  ملغ2ب

 LARARA(FISH ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 91 

حي  لصناعي ميناء  لعيون  مل2�ضى  - 

72222  لعيون  مل2�ضى  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22882

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)5))3نا23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

91)حي  لصناعي ميناء) لعيون) »رقم)

72222) لعيون  مل2�ضى) (- (  مل2�ضى)

 ملغ2ب«)إلى)»حي  لنهضة زنقة  لعيون)

 72222 (- 25) مل2�ضى  لعيون) رقم)

 لعيون  مل2�ضى)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

22)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/262.

2299I
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ste(controle(balance(sarl

MAKHOUKH TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ste(controle(balance(sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia  marjane 1. meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

MAKHOUKH(TRANS ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مكت1 
ب2قم 27 درب سيدي لحبي1 زيتون  

- 52222 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

552(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MAKHOUKH(TRANS

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبضائع لحساب  لغيف وطنيا و دوليا.

مكت1) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

ب2قم)27)درب سيدي لحبي1 زيتون))-)

52222)مكناس  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  ملخوخي عبد لنبي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عبد لنبي)  لسيد  ملخوخي 
17) لطابق  الول) رقم ب) عنو نه) ()

 52222 ( ب) شط2  رياض  لزيتون 

مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عبد لنبي)  لسيد  ملخوخي 
17) لطابق  الول) رقم ب) عنو نه) ()

 52222 ( ب) شط2  رياض  لزيتون 

مكناس  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)181.

2(22I

STE FIACCOF 

GLASS AND LENS EST
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

GLASS(AND(LENS(EST ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم)2 

مطاحن  الدريسية مكات1   الندلس  

 لطابق  1 مكت1 )2 زنقة  صيال  

 الطلس - 22222 راس  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19759

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

 ملؤرخ في)25)د نبف)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

مكات1)) مطاحن  الدريسية  »رقم)2)

)2)زنقة) 1)مكت1) ( ) لطابق)  الندلس)

راس) (22222 (- ) الطلس)  صيال)

) لزرقطوني) شارع) (52« إلى)  ملغ2ب«)

9)) ملد3نة  لجد3دة)) 2) لشقة)  لطابق)

- 22222)راس)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)652.

2(22I

هلين

هلين
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

هلين
حي  لفيض ع2 ص بني آنصار 

 لناظور، 222)6،  لناظور  ملغ2ب
هلين ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 

 لفيض ع2 ض بني آنصار  لناظور  
222)6  لناظور  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
(2629

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 إلقتضاء)بمختص2 تسميتها):)هلين.
نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملستخدمين)
نقل  لبضائع دون م2 رق

 لنقل  لدولي.
حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
آنصار  لناظور)) بني  ع2 ض   لفيض 

222)6) لناظور  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 522 ( (: أوعاس) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
غ2 في) راطمة  لزه2 ء)  لسيدة 
درهم) (222 بقيمة) حصة  (522   :

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () أوعاس  محمد   لسيد 

 6(222 ( آنصار) بني  حي  لفيض 

 لناظور  ملغ2ب.

غ2 في) راطمة  لزه2 ء)  لسيدة 

آنصار) بني  حي  لفيض  عنو نه) ()

222)6) لناظور  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () أوعاس  محمد   لسيد 

حي  لفيض ع2 ص بني آنصار)222)6 

 لناظور  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور))بتاريخ)29)ربف 23)

))2))تحت رقم)511.

2(2(I

aice compta

PROCOMETAL SIGNAL P
إعالن متعدد  لق2 ر ت

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 PROCOMETAL(SIGNAL(P

»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: أمال1 
زنقة 1) رقم 26  لبفنو�ضي - - 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.172597

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

إلى  لش2كة) حصة  (29  999 تفويت)

PROCO(INDUSTRIEL(GROUPE

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 

من ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) ش2كة  إلى  وحيد  ش2يك  ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 

من ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) ش2كة  إلى  وحيد  ش2يك  ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

7:) لذي 3نص على) و) (6 ( بند رقم)

إلى) حصة  (29  999 تفويت) ما3لي:)

 PROCO( INDUSTRIEL  لش2كة)

GROUPE

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822859.

2(22I

aice compta

PROCOMETAL SIGNAL
إعالن متعدد  لق2 ر ت

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

PROCOMETAL(SIGNAL  »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 21) شارع 

إب2 هيم  ل2ود ني  لطابق ) رقم 1 - - 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.22(722

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

إلى  لش2كة) حصة  (79  999 تفويت)

PROCO(INDUSTRIEL(GROUPE

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 

من ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) ش2كة  إلى  وحيد  ش2يك  ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
إلى) ( تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة)

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
7:) لذي 3نص على) و) (6 ( بند رقم)
إلى) حصة  (79  999 تفويت) ما3لي:)
 PROCO( INDUSTRIEL  لش2كة)

GROUPE
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822862.
2(21I

SIMPLCOMPT(CONSULTING

ARTVIVAT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SIMPLCOMPT(CONSULTING
شارع عالل  لفا�ضي عمارة )2 شقة 
رقم ) حي سين م2 كش ، 12227، 

م2 كش  ملغ2ب
ARTVIVAT ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 25 زنقة 
ليوطنو  ل2حيميني كليز - 12222 

م2 كش  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((295
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ARTVIVAT
تقد3م) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

دروس في  ملوسيقى
تنظيم مه2 انات رنية.

زنقة) (25 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 12222 (- كليز) ليوطنو  ل2حيميني 

م2 كش  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

دومينيك) سيسيل   لسيدة 
 222 حصة بقيمة) (52 ( (: دوتيفكهيم)

درهم للحصة.
 لسيد محمد ليس2ي):))52)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
دومينيك) سيسيل   لسيدة 
تجزئة) (8 رقم) عنو نه) () دوتيفكهيم 
 12222 حي  ملستشفى  ليز)  لبيك 

م2 كش  ملغ2ب.
عنو نه) () ليس2ي  محمد   لسيد 
حي  ملستشفى) تجزئة  لبيك  (8 رقم)

 ليز)12222)م2 كش  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
دومينيك) سيسيل   لسيدة 
تجزئة) (8 رقم) عنو نه) () دوتيفكهيم 
 12222 حي  ملستشفى  ليز)  لبيك 

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (2( بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم))15)22.
2(25I

STE FIACCOF 

GROUPE USEM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
GROUPE(USEM ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع بئف 
 نزر ن تجزئة مطاحن  الدريسية 

بلوك 9 مكت1 21  لطابق )  الطلس  
- 22222 راس  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28269
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)ربف 23)))2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

مطاحن) تجزئة  بئف  نزر ن  »شارع 

 الدريسية بلوك)9)مكت1)21) لطابق)

)) الطلس))-)22222)راس  ملغ2ب«)إلى)

»دو ر والد حمو والد  لطي1)-)22222 

راس)) ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2)6.

2(26I

aice compta

MADAYNE AL MARJANE
إعالن متعدد  لق2 ر ت

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

MADAYNE(AL(MARJANE »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 6 زنقة 

 ملنصور  لسعدي  لطابق 1 رقم 2) 

 ملعاريف - -  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.(51229

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))3نا23)))2)

تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

إلى  لش2كة) حصة  (26  999 تفويت)

PROCO(INDUSTRIEL(GROUPE

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 

من ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) ش2كة  إلى  وحيد  ش2يك  ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

إلى) ( تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة)

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
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7:) لذي 3نص على) و) (6 ( بند رقم)

إلى) حصة  (26  999 تفويت) ما3لي:)

 PROCO( INDUSTRIEL  لش2كة)

GROUPE

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم))82286.

2(27I

STE TRAFISCO

BK DRILL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ررع رأسمال  لش2كة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا  بن  لزبيف مويلحا 

 لجد3دة 72) ، 1222)،  لجد3دة 

 ملغ2ب

BK(DRILL ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  لطابق 

 الر�ضي تجزئة رقم 229  لحي 

 لصناعي مد3ونة  لد ر  لبيضاء. - 

9192)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1(7929

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم) ((2(2 د نبف) (22 في)  ملؤرخ 

قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 

من) أي  درهم«) (2.722.222«

»2.222.222)درهم«)إلى)»722.222.) 

مقاصة) إ 2 ء) ( (: ط2يق) عن  درهم«)

مع د3ون  لش2كة  ملحددة  ملقد ر و)

 ملستحقة.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)292)82.

2(28I

STE FIACCOF 

GROUPE USEM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تغييف نشاط  لش2كة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
GROUPE(USEM ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي دو ر والد 
حمو   والد  لطي1   - 22222 راس 

 ملغ2ب.
تغييف نشاط  لش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28269

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم تغييف) ((2(( ربف 23) (22  ملؤرخ في)
و) » الستيف د  من) نشاط  لش2كة 
 لتصد23))مقاول في  ستغالل  ملز رع«)
إلى)» الشغال  لعامة  ملختلفة)))تجارة)

عامة«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)2)6.
2(29I

 FIDUCIAIRE«(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

ETOILE MELK
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكت1 رقم ) عمارة 3اسين شارع 

 لحسن  لثاني أحد ف أزرو ، 
52222، أزرو  ملغ2ب

ETOILE(MELK ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 862 

تجزئة عين أغبال - 52222 أزرو 
 ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2659
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(2 د نبف) ((2 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
قاد23ي) )ة() و د  تفويت  لسيد)
أصل) من  حصة   تماعية  ((52
52))حصة لفائدة)) لسيد))ة()رشيد)

تدهينا بتاريخ)27)د نبف)2)2).
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) (28 بتاريخ) ( بازرو)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)9).

2(22I

كارجيد

B.F.3M LOGISTIQUE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

كارجيد
86 زنقة 265 مجموعة *ه* حي 
 اللفة، 2))2)،  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
B.F.3M(LOGISTIQUE ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
 لش2 ردة  لطابق  لسفلي بوركون - 

2252)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522652

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 B.F.3M(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.LOGISTIQUE

نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لبضائع.

زنقة) (22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(-  لش2 ردة  لطابق  لسفلي بوركون)

2252)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد بوشعي1 مكمول):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
مكمول) بوشعي1   لسيد 
تجزئة  لليمون) لساسفة  عنو نه) ()
62) 2292)) لد ر  لبيضاء) ريال رقم)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
مكمول) بوشعي1   لسيد 
تجزئة  لليمون) لساسفة  عنو نه) ()
62) 2292)) لد ر  لبيضاء) ريال رقم)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822917.

2(22I

aice compta

MAFIB
إعالن متعدد  لق2 ر ت

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
MAFIB »ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 7 زنقة 
ران زيلند  لطابق 7 حي  ملستشفات 

- -  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.(22287

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) ((7  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)



3487 الجريدة الرسميةعدد)5721 - 2))ر 1)2112 )2))ربف 23)))2)) 

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
إلى  لش2كة) حصة  (59  999 تفويت)

PROCO(INDUSTRIEL(GROUPE
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 
من ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
ذ ت) ش2كة  إلى  وحيد  ش2يك  ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
إلى) ( تحويل  لشكل  لقانوني للش2كة)

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
7:) لذي 3نص على) و) (6 ( بند رقم)
إلى) حصة  (59  999 تفويت) ما3لي:)
 PROCO( INDUSTRIEL  لش2كة)

GROUPE
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822862.
2(2(I

aice compta

WONDER SHOP
إعالن متعدد  لق2 ر ت

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
WONDER(SHOP »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: إقامة 

 لحد وية عمارة 22 رقم 22 سيدي 
مع2وف - -  لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.229659
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

 ملؤرخ في)7))3نا23)))2)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
إلى  لش2كة) حصة  ((1  999 تفويت)

PROCO(INDUSTRIEL(GROUPE
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
للش2كة) تحويل  لشكل  لقانوني 
من ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)

ذ ت) ش2كة  إلى  وحيد  ش2يك  ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)
 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
إلى) ( تحويل  لشكل  لقانوني للش2ك)

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)
7:) لذي 3نص على) و) (6 ( بند رقم)
إلى) حصة  ((1  999 تفويت) ما3لي:)
 PROCO( INDUSTRIEL  لش2كة)

GROUPE
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822862.
2(22I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE RIF PROFIL SARL AU 
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،
32000، AL(HOCEIMA(MAROC
  STE RIF PROFIL SARL AU 

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي عابوش 
 ماعة  3ت 3وسف و علي  - 222)2 

 لحسيمة   ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2627

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 STE ( (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.RIF PROFIL SARL AU

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)تا 2.

عابوش) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ماعة  3ت 3وسف و علي))-)222)2 

 لحسيمة)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.222 ( (: (  لسيد محمد  لصبار)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 2222 (: ( محمد  لصبار)  لسيد 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () (  لسيد محمد  لصبار)

علي)) و  3وسف  دو ر  مجوظن  3ت 

222)2) لحسيمة  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () (  لسيد محمد  لصبار)

علي)) و  3وسف  دو ر  مجوظن  3ت 

222)2) لحسيمة  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

تحت) (- بتاريخ) (  البتد ئية بالحسيمة)
رقم)-.

2(21I

FOUZMEDIA

KABILA SEMLALA
إعالن متعدد  لق2 ر ت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KABILA(SEMLALA »ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي:  لزنقة 

9  ل2قم 67  لخباز ت - -  لقنيط2ة 

 ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17589

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

حصة   تماعية) ((522 تفويت)

222)درهم للو حدة في ملكية) بقيمة)

لفائدة  لسيد) صالح  مالي   لسيد 

حبي1  مالي

ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

من) للش2كة  تغييف  لشكل  لقانوني 

إلى) ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

بش2يك و حد

وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)

بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)

حصة   تماعية) ((522 تفويت)

222)درهم للو حدة في ملكية) بقيمة)

لفائدة  لسيد) صالح  مالي   لسيد 

حبي1  مالي

بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

من) للش2كة  تغييف  لشكل  لقانوني 

إلى) ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

بش2يك و حد

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ)2))3نا23)

))2))تحت رقم)92288.

2(25I

aice compta

 PROCO INDUSTRIEL
GROUPE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
ررع رأسمال  لش2كة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 PROCO(INDUSTRIEL(GROUPE

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي )2 زنقة 

كلفون ريال  لطابق  لسفلي حي 

 ملستشفات - 2282)  لد ر لبيضاء 

 ملغ2ب.
ررع رأسمال  لش2كة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5(68(9

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تم) ((2(( 3نا23) ((7 في)  ملؤرخ 
قدره) بمبلغ  رأسمال  لش2كة  ررع 
من) أي  درهم«) (6(.922.222«
»222.222)درهم«)إلى)»62.222.222 
تقد3م حصص) ( (: عن ط2يق) درهم«)

نقد3ة أو عينية.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822857.

2(26I

 مغار عبد  لغارور

TAMALOUCHT PROJET
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 مغار عبد  لغارور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 
2  لطابق  الول تطو ن ، 92222، 

تطو ن  ملغ2ب
TAMALOUCHT(PROJET ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شفشاون 
م2كز باب تازة ق2ب مسجد  مل2كز  - 

)9222 شفشاون  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2722
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.TAMALOUCHT(PROJET
:) شغال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لبناء.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)شفشاون)
(- ( م2كز باب تازة ق2ب مسجد  مل2كز)

)9222)شفشاون  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 22.222 ( رأسمال  لش2كة:) مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 52 ( (: سليمان)  لسيد  2مون 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 52 ( (: راطمة) سعدون   لسيدة 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 52 (: سليمان)  لسيد  2مون 
بقيمة)222)درهم.

 52 (: راطمة) سعدون   لسيدة 
بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  2مون سليمان عنو نه) ()
شفشاون) تازة  باب  دو ر  لخز نة 

)9222)شفشاون  ملغ2ب.
 لسيدة سعدون راطمة عنو نه) ()
شفشاون) تازة  باب  دو ر  لخز نة 

)9222)شفشاون  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  2مون سليمان عنو نه) ()
شفشاون) تازة  باب  دو ر  لخز نة 

)9222)شفشاون  ملغ2ب
 لسيدة سعدون راطمة عنو نه) ()
شفشاون) تازة  باب  دو ر  لخز نة 

)9222)شفشاون  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)12.
2(27I

SOCIETE(NOVA(MEDITERRANE(SARLAU

 SOCIETE SOCIETE NOVA
MEDITERRANE SARLAU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 SOCIETE(NOVA(MEDITERRANE
SARLAU

 Tanger, LOTS(VITROVIO
 ROUTE(DE(TETOUAN(N 0 105 ،

92222، طنجة  ملغ2ب
 SOCIETE SOCIETE NOVA

MEDITERRANE(SARLAU  ش2كة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

 Tanger, وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 LOTS(VITROVIO(ROUTE(DE

TETOUAN(N 0 105 تبعا الستقلة 

 لسيد توريق  لخياطي،  لحامل 

لبطاقة  لتع2يف  لوطنية رقم 

K371218 90000 طنجة  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71119

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تم تعيين) ((2(( 28)ربف 23)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

لبطاقة  لتع2يف)  لعمارتي  لحاملة 

R225269) ك2 م) رقم)  لوطنية 

كمسيف وحيد

تبعا لقبول  ستقالة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

رقم) تحت  ((2(( ربف 23) (22

.126222((221611

2(28I

PLURIDIS

EXPAND CONSULTING
إعالن متعدد  لق2 ر ت

PLURIDIS

تقاطع شارع بئف أنزر ن و زنقة  لقائد 

 ألشط2 عمارة ربح A،  لطابق  ل2 بع، 

 لشقة رقم 26 -  ملعاريف ، 2272)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

EXPAND(CONSULTING »ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: عمارة 

5 مد3نة  لجولف شقة )  ملد3نة 

 لخض2 ء بوسكورة - )728)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.262687

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)

2)2))تم  تخاذ) 9))د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
محمد) هبة  لسيد  على   ملو رقة 
بنسودة  لق2ي�ضي لكل  لحصص  لتي)
حصة) (622 في  لش2كة  ي) 3متلكها 
ألبنائه  لسيد طال1 بنسودة ق2ي�ضي))
222)حصة و لسيدة ر ضية بنسودة)

ق2ي�ضي)222)حصة
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
تعيين  لسيدة ر ضية بنسودة ق2ي�ضي)
محمد) للسيد  خلفا  للش2كة  مسيفة 

بنسودة ق2ي�ضي
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)7:) لذي 3نص على ما3لي:)
ألف) بمائة  رأس  ملال  تحد3د  تم 
)على ألف حصة بمائة)

ً
درهم،)مقسما

بالكامل) مدروعة  منها  لكل  درهم 
بما 3تناس1 مع) ومخصصة للش2كاء)
•) لسيد) وهي:) (، مساهمات كل منهم)
خمسمائة) ق2ي�ضي،) بنسودة  طال1 
بنسودة) ر ضية  •) لسيدة  حصة)

ق2ي�ضي،)خمسمائة حصة
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (8 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822161.

2(29I

zagora(consulting(sarl

 COMPTOIR COMMERCIAL
LAGHFIRI PHONE

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل ش2كة

zagora(consulting(sarl
رقم229  شارع محمد  لخامس ، 

17922، ز كورة  ملغ2ب-
 COMPTOIR(COMMERCIAL
LAGHFIRI(PHONE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
محمد  لخامس - 17922 ز كورة 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.659
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بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(2 3ونيو) (22  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
 COMPTOIR( COMMERCIAL
)مبلغ رأسمالها) (LAGHFIRI(PHONE
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
(- محمد  لخامس) شارع   إل تماعي 
(: ل) نتيجة  ز كورة  ملغ2ب  (17922

 لتوقف عن مز ولة  لنشاط.
شارع) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
ز كورة) (17922 (- محمد  لخامس)

 ملغ2ب.)
و عين:

و) لغفيفي  (  لسيد)ة() لحسين)
 17922 ( حي موالي رشيد) عنو نه) ()

ز كورة  ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بز كورة)

))2))تحت رقم)21.
2((2I

THE(RIGHT(POINT

SOTEKLAB MAROC
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

THE(RIGHT(POINT
 RUE(SAAD(IBNOU(ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA(MAROC
SOTEKLAB(MAROC ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 62 شارع 
اللة  لياقوت و مصطفى  ملعاني 

 لطابق  الول رقم 29 - 2222)  لد ر 
 لبيضاء  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.121529
بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
 ملؤرخ في)22)ربف 23)))2))تم))تحويل))
من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

شارع اللة  لياقوت و مصطفى) (62«
 ملعاني  لطابق  الول رقم)29 - 2222) 
تجزئة) (« إلى)  لد ر  لبيضاء) ملغ2ب«)
(- عين  لشق) (9 رقم) (22 دليلة زنقة)

2222)) لد ر  لبيضاء)) ملغ2ب«.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)5522.
2((2I

FOUZMEDIA

N.B.K IMPORT EXPORT
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
N.B.K(IMPORT(EXPORT ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 59 شارع 

موالي عبد لعزيز إقامة موالي 
عبد لعزيز  ل2قم 1 - 21222 

 لقنيط2ة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

61262
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 N.B.K(:  إلقتضاء)بمختص2 تسميتها)

.IMPORT(EXPORT
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)بيع وش2 ء)

 ألليات  ملستعملة.
 59 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
إقامة) عبد لعزيز  موالي  شارع 
 21222  -  1 موالي عبد لعزيز  ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

بوطلططين) أحمد   لسيد 
أ)) ل2قم) عنو نه) () ملغ2ب  لع2بي 
21222) لقنيط2ة) بئف  ل2 مي) (1(9

 ملغ2ب.
 لسيد نور لد3ن غالب عنو نه) ()
بئف) (1(9 أ)) ل2قم)  ملغ2ب  لع2بي 

 ل2 مي)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بوطلططين) أحمد   لسيد 
أ)) ل2قم) عنو نه) () ملغ2ب  لع2بي 
21222) لقنيط2ة) بئف  ل2 مي) (1(9

 ملغ2ب
 لسيد نور لد3ن غالب عنو نه) ()
بئف) (1(9 أ)) ل2قم)  ملغ2ب  لع2بي 

 ل2 مي)21222) لقنيط2ة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)-.

2(((I

BCNG

STE: CAMELIA BIO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: CAMELIA(BIO ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي )22 ز وية 

زنقة )2م وسلطان عبد  لحكيم 
بوركون - 2252)  لد ر  لبيضاء 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52(272

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28

مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 

ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 STE: (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CAMELIA(BIO

غ2ض  لش2كة بإ3جاز):)تا 2ة.

عنو ن  ملق2  ال تماعي):))22)ز وية)

عبد  لحكيم) وسلطان  )2م  زنقة)

2252)) لد ر  لبيضاء) (- بوركون)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: بناني) كاميليا   لسيدة 

 222 بقيمة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة.

 2.222 (: بناني) كاميليا   لسيدة 

بقيمة)222)درهم.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () بناني  كاميليا   لسيدة 

  (2252 يسمين) ريال  بازيليك  زنقة 

 لدر لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () بناني  كاميليا   لسيدة 

  (2252 يسمين) ريال  بازيليك  زنقة 

 لدر لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

(- بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

تحت رقم)-.

2((2I
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FOUZMEDIA

MOUIMI TRANS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MOUIMI(TRANS ش2كة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ل2قم 

957  لشقة 6  لطابق 2 حي  لفتح - 
21222  لقنيط2ة  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
62757

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(2 3ونيو) (21
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.MOUIMI(TRANS
نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملستخدمين.
:) ل2قم) عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- 2)حي  لفتح) 6) لطابق) 957) لشقة)

21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () رتيحة  مويمي   لسيدة 
 21222 28) لحوزية) بلوك م  ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () رتيحة  مويمي   لسيدة 
 21222 28) لحوزية) بلوك م  ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ))2)3نا23)

))2))تحت رقم)-.

2((1I

FOUZMEDIA

FALAK TRANS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
FALAK(TRANS ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مق2ها  إل تماعي تعاونية 
 ألمنية  ل2قم 7 - 2122  لقنيط2ة 

 ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59267

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر حل) ((2(2 3ونيو) (21  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (FALAK( TRANS
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 7 تعاونية  ألمنية  ل2قم)  إل تماعي 
(: 2122) لقنيط2ة  ملغ2ب نتيجة ل)  -

حل  لش2كة.
 59 ب) مق2  لتصفية  حدد  و 
إقامة) عبد لعزيز  موالي  شارع 
 21222  -  1 موالي عبد لعزيز  ل2قم)

 لقنيط2ة  ملغ2ب.)
و عين:

 لسيد)ة()ليلى))مزيان و عنو نه) ()
 21222  7 تعاونية  ألمنية  ل2قم)
)ة() كمصفي)  لقنيط2ة  ملغ2ب 

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 2( بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

غشت)2)2))تحت رقم)87962.

2((5I

ELHANBALI(CONSEILS(SARL

 DOMAINE SARGHINA
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

ELHANBALI(CONSEILS(SARL

 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS

 BERRECHID(BP 52 POSTE

 PRINCIPALE(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC

  DOMAINE(SARGHINA(SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 LOT 163 وعنو ن مق2ها  إل تماعي

 COOPERATVE(EL(OUMNIA

BERRECHID ب2شيد 6222) 

ب2شيد  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26(19

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.DOMAINE(SARGHINA(SARL

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

.EXPLOITATION AGRICOLE

 LOT (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 163(COOPERATVE(EL(OUMNIA

BERRECHID)ب2شيد)6222))ب2شيد)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بن  لشا13  ب2 هيم خليل))
درهم) (222 بقيمة) حصة  (212   :

للحصة.
  لسيد بن  لشا13 عبد  لحميد)):
662)حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد بن  لشا13  ب2 هيم خليل))
7)ط2يق حد  لسو لم) كلم) عنو نه) ()
ضيعة بن  لشا13)) والد عالل))سيدي)
 ملكي ب2شيد))6222))ب2شيد  ملغ2ب.

عبد  لحميد)) بن  لشا13   لسيد 
7)ط2يق حد  لسو لم) كلم) عنو نه) ()
ضيعة بن  لشا13)) والد عالل ب2شيد))

6222))ب2شيد  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد بن  لشا13  ب2 هيم خليل))
7)ط2يق حد  لسو لم) كلم) عنو نه) ()
ضيعة بن  لشا13)) والد عالل))سيدي)

 ملكي ب2شيد))6222))ب2شيد  ملغ2ب
عبد  لحميد)) بن  لشا13   لسيد 
7)ط2يق حد  لسو لم) كلم) عنو نه) ()
ضيعة بن  لشا13)) والد عالل ب2شيد))

6222))ب2شيد  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

))2))تحت رقم)252.
2((6I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE BORALIS -
SARL

إعالن متعدد  لق2 ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA(SOCIETE(BORALIS - SARL
»ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: 18 شارع 
 بو بك2  لصد3ق  قامة  3مان مكت1 

)2– - -   لـقـنـيـطـ2ة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.6(255

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الست
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 (2(2 د نبف) ((( ثنائي  ملؤرخ في)
تم  تخاذ  لق2 ر ت  لتالية:)

ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
تفويت)522حصة من  لسيد  لغز وي)

زهيف إلى  لسيد)) لغز وي شكي1.
ق2 ر رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
رأسمال) حصص  ( توزيع) تجد3د 
----- ) لسيد  لغز وي زهيف) (:  لش2كة)
حصة  لسيد  لغز وي) ( (--------522

شكي1)522--------------))حصة))))
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
بند رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
تفويت)522حصة من  لسيد  لغز وي)

زهيف إلى  لسيد)) لغز وي شكي1.
بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)
رأسمال) حصص  ( توزيع) تجد3د 
  522 ) لسيد  لغز وي زهيف) (:  لش2كة)
  522 حصة  لسيد  لغز وي شكي1)

حصة))))
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ) ( بالقنيط2ة)  البتد ئية 

ربف 23)))2))تحت رقم)255)6.
2((7I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – ALLONG *
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
   LA(SOCIETE – ALLONG * SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 18 زنقة 

 بو بك2  لصد3ق  قامة  3مان مكت1 
) - 21222   لقنيط2ة   ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
629(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (21
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 LA (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

. SOCIETE(–(ALLONG(*(SARL
:) شغال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
ت2كيبات  لكه2بائية, ملائية) لسباكة()

و  لتجارة.
زنقة) (18 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
 بو بك2  لصد3ق  قامة  3مان مكت1)

) - 21222)) لقنيط2ة)) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  ب2 هيم بور س عنو نه) ()

--- 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  ب2 هيم بور س عنو نه) ()

--- 21222) لقنيط2ة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيط2ة))بتاريخ)1))3نا23)

))2))تحت رقم)-.
2((8I

SALMA(CONSEIL

DELTA MARKET
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SALMA(CONSEIL
 APPT. 14 IMM. 101 AL(MANAR

 C(HAY(ACHARAF ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

DELTA(MARKET ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي مكت1 
2  لطابق 2 عمارة  لتلسغاني دو ر 
 كيوض م2 كش - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2((657

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (21

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 DELTA(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.MARKET

:) إلستيف د) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

و  لتصد23

تا 2.

مكت1) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

دو ر) عمارة  لتلسغاني  (2 2) لطابق)

م2 كش) (12222 (- م2 كش)  كيوض 

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

2.222.222)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد  لتلسغاني محمد):))2.522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

سيدي  مين)  لسيد  دري�ضي 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.522   :

للحصة.

: عبد  ل2ز ق)   لسيد  لدردور 

درهم) (222 بقيمة) حصة  (2.222

للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

محمد)  لسيد  لتلسغاني 

 299 2)رقم) عنو نه) ()تجزئة  لنخيل)

تاركة))12262)م2 كش  ملغ2ب.

سيدي  مين)  لسيد  دري�ضي 

22) قامة  لنجد) عنو نه) () لشقة)

 12222 ( مبفوكة) ((28 عمارة  وه)

م2 كش  ملغ2ب.

عبد  ل2ز ق)  لسيد  لدردور 

 (22 رقم) رياض  وريكة  عنو نه) ()

تسلطانت))12265)م2 كش  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

سيدي  مين)  لسيد  دري�ضي 
22) قامة  لنجد) عنو نه) () لشقة)
 12222 ( مبفوكة) ((28 عمارة  وه)

م2 كش  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)772)22.

2((9I

 FIDUCIAIRE«(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

M.X PRO
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكت1 رقم ) عمارة 3اسين شارع 

 لحسن  لثاني أحد ف أزرو ، 
52222، أزرو  ملغ2ب

M.X(PRO ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة 
موالي  ملصطفى - 52222 أزرو 

 ملغ2ب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2222

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تمت) ((2(( 3نا23) (27 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
حسناوي مكي) )ة() تفويت  لسيد)
722)حصة   تماعية من أصل)722 
)ة() سماعيلي) ) لسيد) حصة لفائدة)
د نبف) ((2 بتاريخ) حفيض  موالي 

.(2(2
ًًٌٌٌََُُُإلهام) عثماني) )ة() تفويت  لسيد)
222)حصة   تماعية من أصل)222 
)ة() سماعيلي) ) لسيد) حصة لفائدة)
د نبف) ((2 بتاريخ) حفيض  موالي 

.(2(2
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (
3نا23) ((6 بتاريخ) ( بازرو)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)12.

2(22I
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 ئتمانية أكيدي

PLANO MEK
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

 ئتمانية أكيدي
زنقة  سفي،محج  لحسن  لثاني، 
 لشقة )2،  لطابق  لثالث  )م.ج( 
حم2ية مكناس ، 52222، مكناس 

 ملغ2ب
PLANO(MEK ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد
وعنو ن مق2ها  إل تماعي عمارة 

22 ك2 ج ) تجزئة رضلية مكناس - 
52252 مكناس  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
55275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (29
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.PLANO(MEK
:) العمال) بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 ملختلفة  و  لبناء–) الستيف د)
مو د  لبناء) بيع  (- و لتصد23)

بالتقسيط..
عمارة) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- تجزئة رضلية مكناس) (( ك2 ج) (22

52252)مكناس  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 222 ( (:  لسيد  لحسين  شبان)

حصة بقيمة)2.222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد  لحسين  شبان عنو نه) ()
م) (2 22) لطابق) 79) لشقة) عمارة)
 52252 رياض  السماعلية) (21 س)

مكناس  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  لحسين  شبان عنو نه) ()
م) (2 22) لطابق) 79) لشقة) عمارة)
 52252 رياض  السماعلية) (21 س)

مكناس  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بمكناس)

))2))تحت رقم)55275.
2(22I

VALUE POINT PARTNERS

CLICOPTIC SARL AU
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
CLICOPTIC SARL AU  ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي 
 لو زيس 22 تقاطع زنقة طبور و 

زنقة كلي�ضي   لد ر  لبيضاء  - 2222) 
 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغ2بية
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
52((22

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (28
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CLICOPTIC SARL AU

تا 2) ( (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

بص2يات تا 2 تجزئة)؛

بيع) (، بالتجزئة) بيع  لبص2يات  (

وتجميعها)  لعدسات  لتصحيحية 

بيع  لعدسات) (، بيع  لنظار ت) (،

منتجات  لعنا3ة) بيع  (،  لالصقة)

بيع  ملو د) (، و لعدسات) بالنظار ت 

صانع) بمهنة   ملتنوعة  ملتعلقة 

 لنظار ت)؛

 ملشاركة في رأس  ملال أو  الرتباط)

أو  التفاق بأي شكل من  ألشكال مع)

أو) أو  ملجموعات   ميع  ملنظمات 

 لش2كات  لتي تقوم بنفس  ألنشطة)

أو  ألنشطة  ملماثلة أو  لتكميلية  لتي)

3مكن أن تعزز تحقيق غ2ض  لش2كة)

،) ميع  لعمليات) أعم) وبصورة 

 مل2تبطة مباش2ة بتنفيذها وتطوي2ها)

أو  لتي 3حتمل أن تعززها)،)باإلضارة)

إلى أي مشاركة مباش2ة أو غيف مباش2ة)

،)بأي شكل من  ألشكال)،)في  لش2كات)

 لتي تسعى إلى تحقيق أهد ف مماثلة)

أو ذ ت صلة..

حي) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 لو زيس)22)تقاطع زنقة طبور و زنقة)

كلي�ضي)) لد ر  لبيضاء))-)2222)) لد ر)

 لبيضاء) ململكة  ملغ2بية.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيدة سكينة  لناص2ي):))2.222 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
سكينة  لناص2ي)  لسيدة 

شقة) بيفون  شارع  (2( عنو نه) ()

2222)) لد ر  لبيضاء) بيلفد23) ( (2

 ململكة  ملغ2بية.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
سكينة  لناص2ي)  لسيدة 

شقة) بيفون  شارع  (2( عنو نه) ()

2222)) لد ر  لبيضاء) بيلفد23) ( (2

 ململكة  ملغ2بية.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)196)82.

2(2(I

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE(STRATEGIQUE

CONSULTING

STE BTGR RENT CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
حل ش2كة

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE

STRATEGIQUE(CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

STE(BTGR(RENT(CAR ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم:212 
زنقة تاب2يكت حي رضيلة 2 متج2 6 

 لبفج ط2يق عين  لشقف  - 22222 

رـــاس  ملغــ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51825

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((8  ملؤرخ في)

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت)

 STE( BTGR( RENT  لش2يك  لوحيد)

CAR))مبلغ رأسمالها)222.222)درهم)

رقم:212  مق2ها  إل تماعي  وعنو ن 
 6 2)متج2) زنقة تاب2يكت حي رضيلة)

 22222 (- (  لبفج ط2يق عين  لشقف)

رـــاس  ملغــ2ب نتيجة ل):)نض2  لألزمــة)

هد ) منها  يعاني   القتصاد3ة  لتي 

لد ) وكد   ملنارسة  لقوية   ملجال،)

وأن) تصفية  لش2كة،) على  أ بفت 
 لش2كة أدت كل ما عليها من د3ــون)

تجاه كل  ملؤسسات..

و حدد مق2  لتصفية ب رقم:212 
 6 2)متج2) زنقة تاب2يكت حي رضيلة)

 22222 (- (  لبفج ط2يق عين  لشقف)

رــــاس  ملغـــ2ب.)
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و عين:
و) بوتكورة  ( محسن)  لسيد)ة()
رقم:1  سكينة  لال  حي  عنو نه) ()
راس  ملغ2ب) (22222 ( زو غة) (2 زنقة)

كمصفي))ة()للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (27 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))/622.
2(22I

PLURIDIS

OK SYSTEM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئف أنزر ن و زنقة  لقائد 
 ألشط2 عمارة ربح A،  لطابق  ل2 بع، 
 لشقة رقم 26 -  ملعاريف ، 2272)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
OK(SYSTEM ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 221 شارع 

 ب2 هيم  ل2ود ني إقامة  لشفاء 
 لطابق  لخامس رقم 22  ملعاريف - 

2222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

522185
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((5
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 OK (: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SYSTEM
نجارة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 أللومنيوم.
 221 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع  ب2 هيم  ل2ود ني إقامة  لشفاء)

(- 22) ملعاريف)  لطابق  لخامس رقم)
2222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 722 ( (: ك2يم  ليحياوي)  لسيد 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

222)حصة) ( (:  لسيد عم2  رنيس)
بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد ك2يم  ليحياوي عنو نه) ()
 6(222 شيك2) بني  مسد3ت  دو ر 

 لناظور  ملغ2ب.
عنو نه) () عم2  رنيس   لسيد 
سيدي) (192 رقم) (2 تجزئة  لسعادة)
2222)) لد ر  لبيضاء) مع2وف)

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد ك2يم  ليحياوي عنو نه) ()
 6(222 شيك2) بني  مسد3ت  دو ر 

 لناظور  ملغ2ب
عنو نه) () عم2  رنيس   لسيد 
سيدي) (192 رقم) (2 تجزئة  لسعادة)
2222)) لد ر  لبيضاء) مع2وف)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822766.
2(21I

afaqconseil

YAZANE REAL ESTATE
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH(MAROC

YAZANE(REAL(ESTATE    ش2كة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق 
مسلم تجزئة بوكار  لطابق 2  لشقة 
21 باب دكالة  - 12222 م2 كش 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2((722

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((7
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.  YAZANE(REAL(ESTATE
منعش) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

عقاري.
ط2يق) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
2) لشقة) مسلم تجزئة بوكار  لطابق)
م2 كش) (12222 (- ( دكالة) باب  (21

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (:  لسيد  لصاكي 3وسف)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيد  لصاكي 3وسف عنو نه) ()
 ملحاميد)5)رقم)882 12222)م2 كش)

مغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد  لصاكي 3وسف عنو نه) ()
 ملحاميد)5)رقم)882 12222)م2 كش)

مغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2)8)22.

2(25I

RECOFIDUS(EL(BAKKALI(AHMED

LKWAN
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 RECOFIDUS(EL(BAKKALI

AHMED

 AV(HASSAN(II(BUREAUX

 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°2

 AV(HASSAN(II(BUREAUX

 ANNAKHIL 1ER(ETAGE(N°3،

93000، TETOUAN(MAROC

LKWAN  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 حي 

 لسالوي  لجامع  لكبيف  ملد3نة 

 لعتيقة  تطو ن  - 92222 تطو ن  

 ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

229(2

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (27

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.LKWAN

*بيع) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 ملش2وبات  لغازية

*مقهى ثقارية.

 22 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

حي  لسالوي  لجامع  لكبيف  ملد3نة)

تطو ن)) (92222 (- ( تطو ن) (  لعتيقة)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

رأسمال  لش2كة:)) مبلغ 

90.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بنخجو أسعد)):))22)حصة)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.
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22)حصة) ( (: (  لسيد أزكاغ 3ونس)
بقيمة)2.222)درهم للحصة.

حصة) (22 ( (: (  لسيد  لف2 ج نز ر)
بقيمة)2.222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () ( أسعد) بنخجو   لسيد 
  2( درب) هللا  بن  لزبيف  عبد  شارع 

92222)تطو ن)) ملغ2ب.
عنو نه) () ( 3ونس) أزكاغ   لسيد 
61)رقم) شارع عثمان بن عفان زنقة)

29 92222)تطو ن)) ملغ2ب.
عنو نه) () ( نز ر)  لسيد  لف2 ج 
تجزئة موالي رشيد شارع  لقاه2ة رقم)

))  92222) لفنيدق)) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ( أسعد) بنخجو   لسيد 
  2( درب) هللا  بن  لزبيف  عبد  شارع 

92222)تطو ن)) ملغ2ب)
عنو نه) () ( 3ونس) أزكاغ   لسيد 
61)رقم) شارع عثمان بن عفان زنقة)

29 92222)تطو ن)) ملغ2ب)
عنو نه) () ( نز ر)  لسيد  لف2 ج 
تجزئة موالي رشيد شارع  لقاه2ة رقم)

))  92222) لفنيدق)) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)552.
2(26I

YOJAM(TRANS

يوجام ترانس
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

YOJAM(TRANS
 Route(Mdiq(Rue(C(Nr 31

 etg1 appt 1 pres(de(marjane–
 Tétouan ، 93000، TETOUAN

MAROC
3و ام ت2 نس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي ط2يق 

 ملضيق زنقة س رقم 22 ط 2 شقة 
2 ق2ب م2 ان - 92222 تطو ن 

 ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22862

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((9

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

3و ام) (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

ت2 نس.

(: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 SERVICES( AUXILIAIRES( DES

.TRANSPORTS

ط2يق) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 ملضيق زنقة س رقم)22)ط)2)شقة)2 

ق2ب م2 ان)-)92222)تطو ن  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) ()  لسيد  مال  لولجي 

 ( 22)ط) ط2يق  ملضيق زنقة س رقم)

تطو ن) (92222 2)ق2ب م2 ان) شقة)

 ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

بنعبد  لوهاب) يس2ى   لسيدة 

8) ملصلى) عنو نه) ()شارع و دة رقم)

) 92222)تطو ن  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)195.

2(27I

PROXY(FINANCE

JH GLASS

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد

قفل  لتصفية

PROXY(FINANCE

ز وية شارع  يعقوب  ملنصور و شارع 

عالل  لفا�ضي ، عمارة رقم  1) 

)رضاء  لصفوة( ،  لطابق  لثالث ، 

مكت1 رقم 2) ، 12222، م2 كش 

 ملغ2ب

JH(GLASS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي :  ملحل 

 لتجاري سفلي رقم 2 دو ر  زيكي - 

12222 م2 كش  ملغ2ب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.222525

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  (JH( GLASS

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد مبلغ)

وعنو ن) درهم  (222.222 رأسمالها)

مق2ها  إل تماعي  ملحل  لتجاري)

 12222 (- دو ر  زيكي) (2 رقم) سفلي 

م2 كش  ملغ2ب نتيجة لزيادة خسائ2)

 لش2كة وعجزها عن  الستم2 ر.

و عين:

) رزيقي)) عبد  لحكيم)  لسيد)ة()

شعوف  لعزوزية) دو ر  عنو نه) () و 

م2 كش  ملغ2ب) (12222 م2 كش)

كمصفي))ة()للش2كة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)

وفي  ملحل) ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)

(- دو ر  زيكي) (2 رقم)  لتجاري سفلي 

12222)م2 كش  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

))2))تحت رقم)2251.

2(28I

SOFT ALTERNATIVE SARL

AL FAHS ASSALIM
إعالن متعدد  لق2 ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE(KADI(AYAD(RESIDENCE

 LA(RENCONTRE(IMMEUBLE(G
N°552 ، 90000، طنجة  ملغ2ب

AL(FAHS(ASSALIM »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لش2يك 

 لوحيد«
وعنو ن مق2ها  ال تماعي: زنقة 

صنها ة إقامة هند  ملكت1 رقم 2، 
أ2 - 92222 طنجة  ملغ2ب.
»إعالن متعدد  لق2 ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.76825

بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
2)2))تم  تخاذ) 9))د نبف)  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
رئة) من  حصة  (522 ( تفويت) قبول 
222)درهم  لتي كانت في حوزة  لسيد)
أحمد أجحيف لفائدة  لسيد عبد  لنبي)

 لعاقل
على) 3نص  ):) لذي  رقم) ق2 ر 
قبول  ستقالة  ملسيف  لسيد) ما3لي:)
أحمد أجحيف حيث أصبحت  لش2كة)
مسؤولة من ط2ف  لسيد عبد  لنبي)
وحيد ) مسيف   أصبح   لعاقل  لذي 

للش2كة
ق2 ر رقم)2:) لذي 3نص على ما3لي:)
 ملو رقة على  لشكل  لجد3د للش2كة)
 لتي أصبحت ش2كة د ت مسؤولية)

محدودة بش2يك وحيد
على) 3نص  1:) لذي  رقم) ق2 ر 
ما3لي:) ملو رقة على  لنظام  ألسا�ضي)
إث2  لتغيف ت) على  للش2كة   لجد3د 

 لنظامية  لجد3دة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  6و7:) لذي  رقم) بند 
522)حصة من) ( ما3لي:)قبول تفويت)
درهم  لتي كانت في حوزة) (222 رئة)
لفائدة  لسيد) أجحيف  أحمد   لسيد 

عبد  لنبي  لعاقل.
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على) 3نص  25:) لذي  رقم) بند 

قبول  ستقالة  ملسيف  لسيد) ما3لي:)

أحمد أجحيف حيث أصبحت  لش2كة)

مسؤولة من ط2ف  لسيد عبد  لنبي)

وحيد ) مسيف   أصبح   لعاقل  لذي 

للش2كة

بند رقم)):) لذي 3نص على ما3لي:)

 ملو رقة على  لشكل  لجد3د للش2كة)

 لتي أصبحت ش2كة د ت مسؤولية)

محدودة بش2يك وحيد

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)52569).

2(29I

 3طال كونساي

POLARUS
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تفويت حصص

 3طال كونساي

86) حي  لنهضة سيدي عالل 

 لبح2 وي ، )5)25، سيدي عالل 

 ملغ2ب

POLARUS ش2كة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 زنقة  

 مز ب حي  لوحدة  لق2ية سال - 

22222 سال  ملغ2ب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6295

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 

تمت) ((2(( 3نا23) ((1 في)  ملؤرخ 

 ملصادقة على):
موزون) )ة() 3ت  تفويت  لسيد)

 لحسين)2.222)حصة   تماعية من)

) لسيد) لفائدة) حصة  (2.222 أصل)

)ة(.موالي علي  دريس بتاريخ)1))3نا23)

.(2((

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني  (

ربف 23) (28 بتاريخ) ( بسال)  البتد ئية 

))2))تحت رقم)28225.

2(12I

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE(STRATEGIQUE

CONSULTING

STE BTGR RENT CAR
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE
STRATEGIQUE(CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE(BTGR(RENT(CAR ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي : رقم:212 
زنقة تاب2يكت حي رضيلة 2 متج2 6 
 لبفج ط2يق عين  لشقف  - 22222 

رــــاس  ملغــــ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.51825

ق2 ر  لش2يك  لوحيد) بمقت�ضى 
تق2ر حل) ((2(( 3نا23) (22  ملؤرخ في)
STE(BTGR(RENT(CAR)ش2كة ذ ت)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 
 222.222 رأسمالها) مبلغ   لوحيد 
مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 
رقم:212)زنقة تاب2يكت حي رضيلة)2 
(- ( 6) لبفج ط2يق عين  لشقف) متج2)
رــــاس  ملغــــ2ب نتيجة لنض2 ) (22222
منها) يعاني   ألزمة  القتصاد3ة  لتي 
هد   ملجال،)وكد   ملنارسة  لش2سة،)
كنت مجبف  على تصفية  لش2كة وأد ء)
كل ما في دمتها من د3ون و مستحقات)
لدى  لض2 ئ1 و ملؤسسات  لبنكية..

و عين:
و) بوتكورة  ( محسن)  لسيد)ة()
رقم:1  سكينة  لال  حي  عنو نه) ()
راس  ملغ2ب) (22222 ( زو غة) (2 زنقة)

كمصفي))ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
وفي رقم:212  ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)
 6 2)متج2) زنقة تاب2يكت حي رضيلة)
 22222 (- (  لبفج ط2يق عين  لشقف)

راس  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))/687.

2(12I

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE(STRATEGIQUE

CONSULTING

STE RIAD ALIF

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE

STRATEGIQUE(CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

STE(RIAD(ALIF ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم:5 

تاخ2بشت لعيون  ل2صيف - 22222 

راس  ملغ2ب.

حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.59525

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((8  ملؤرخ في)

 STE(ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

RIAD(ALIF))مبلغ رأسمالها)22.222) 

مق2ها  إل تماعي) وعنو ن  درهم 

لعيون  ل2صيف) تاخ2بشت  رقم:5)

(: ل) نتيجة  راس  ملغ2ب  (22222  -

نض2  لألزمة  القتصاد3ة  لتي 3م2 منها)

من  2 ء) لجائحة)  ملجال  لسياحي 

 لتي ض2بت هد   ملجال بالخصوص،)

كنا مجبف3ن على حل  لش2كة وأد ء)

لدى) بدمتها   ميع  ملستحقات  لتي 

وكد   إلد ر ت)  ملؤسسات  لبنكية 

 لض2 ئ1..

رقم:5  ب  مق2  لتصفية  حدد  و 

تاخ2بشت لعيون  ل2صيف)-)22222 

رــــاس  ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لبياش  هشام)  لسيد)ة()

عنو نه) ()16)زنقة)2)تجزئة  ل2 شيد3ة)

راس) (22222 عين  لشقف) ط2يق 

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))/677.

2(1(I

SOFT ALTERNATIVE SARL

NORAMODE
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملق2  ال تماعي للش2كة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE(KADI(AYAD(RESIDENCE

 LA(RENCONTRE(IMMEUBLE(G

N°552 ، 90000، طنجة  ملغ2ب

NORAMODE ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملنطقة 

 لصناعية   زنا3ة تجزئة رقم 228 - 

92222 طنجة  ملغ2ب.

تحويل   ملق2  ال تماعي للش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29629

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

 ملؤرخ في)9))د نبف)2)2))تم))تحويل))

من) للش2كة   ملق2  ال تماعي  لحالي 

تجزئة) » ملنطقة  لصناعية   زنا3ة 

طنجة  ملغ2ب«) (92222  -  228 رقم)

رقم  لعمارة) (7 زنقة) »حي  ملجد  إلى)

طنجة)) (92222  -  2 رقم) 1)) لك2 ج 

 ملغ2ب«.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

3نا23) (27 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

))2))تحت رقم)19726).

2(12I
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 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE(STRATEGIQUE

CONSULTING

STE RIAD ALIF
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE(D(ALLIANCE
STRATEGIQUE(CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE(RIAD(ALIF ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : رقم:5 

تاخ2بشت لعيون  ل2صيف - 22222 
راس  ملغ2ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.59525

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تق2ر) ((2(( 3نا23) (22 في)  ملؤرخ 
ذ ت) ش2كة  (STE( RIAD( ALIF حل)
رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مق2ها) وعنو ن  درهم  ((22.222
لعيون) تاخ2بشت  رقم:5)  إل تماعي 
راس  ملغ2ب) (22222 (-  ل2صيف)
نتيجة لنض2  لألزمة  القتصاد3ة  لتي)
من  2 ء) منها  ملجال  لسياحي  3م2 
هد   ملجال) ض2بت   لجائحة  لتي 
حل) على  مجبف3ن  كنا  بالخصوص،)
 لش2كة وأد ء) ميع  ملستحقات  لتي)
بدمتها لدى  ملؤسسات  لبنكية وكد )

 إلد ر ت  لض2 ئ1..
و عين:

و) ) لبياش  هشام)  لسيد)ة()
عنو نه) ()16)زنقة)2)تجزئة  ل2 شيد3ة)
راس) (22222 عين  لشقف) ط2يق 

 ملغ2ب كمصفي))ة()للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
رقم:5  وفي  ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)
تاخ2بشت لعيون  ل2صيف)-)22222 

راس  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)))/725.

2(11I

رمزي لالستشار ت

WORDAVOS
إعالن متعدد  لق2 ر ت

رمزي لالستشار ت
شارع 1) نونبف عمارة حمدي ولد 

 ل2شيد  لطابق رقم 22 شقة رقم 22 
 لعيون ، 72222،  لعيون  ملغ2ب

WORDAVOS »ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مق2ها  ال تماعي: شارع  م 
 لسعد عمارة 18  لطابق  لثالث رقم 
22  لعيون - 72222  لعيون  ملغ2ب.

»إعالن متعدد  لق2 ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.26222
بمقت�ضى  لجمع  لعام  الستثنائي)
تم  تخاذ) ((2(( 3نا23) (26  ملؤرخ في)

 لق2 ر ت  لتالية:)
على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 

ما3لي:)تفويت حصص)
على) 3نص  )2:) لذي  رقم) ق2 ر 
نقل  ملكت1  ملسجل) ق2ر  ما3لي:)
إلى  لعنو ن  لجد3د:حي) للش2كة 
)2) لطابق  لثاني) عمارة)  لضباط 

 لشقة))2) لعيون.
على) 3نص  22:) لذي  رقم) ق2 ر 
تحويل  لشكل  لقانوني) ما3لي:)
إلى ش2كة) (SARL للش2كة من ش2كة)

.SARL(مساهمة و حدة
وتبعا لذلك تم تعد3ل مقتضيات)

 لنظام  ألسا�ضي  لتالية:)
على) 3نص  22:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)تسمية  لش2كة
على) 3نص  21:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:) ملق2  ل2ئي�ضي للش2كة
على) 3نص  26:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)مساهمات  لش2كة
على) 3نص  27:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)ر س مال  لش2كة)
على) 3نص  26:) لذي  رقم) بند 

ما3لي:)تسييف  لش2كة
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
22)ربف 23) )بتاريخ)  البتد ئية بالعيون)

))2))تحت رقم)))2)/265.

2(15I

STE AGACONSEIL SARL

 SOCIETE OBILEX TOURS
SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

STE AGACONSEIL SARL

2) شارع خالد بن  لوليد حي 

 لد خلة  كاد23 ، 82222،  كاد23 

 ملغ2ب

 SOCIETE(OBILEX(TOURS(SARL

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 

 KISSARIAT(EL(KABBAJ(N 33

 AVENUE(HASSAN(II(AGADIR -

82222  كاد23  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

19822

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 أكتوب2) (21

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.SOCIETE(OBILEX(TOURS(SARL

ك2 ء) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لسيار ت بدون سائق.

(: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

 KISSARIAT( EL( KABBAJ( N( 33

 AVENUE( HASSAN( II( AGADIR( -

82222) كاد23  ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (:  لسيد  مال بو  لصابون)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (: حسن  ساوري)  لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

بو  لصابون)  لسيد  مال 

حي  ملحمدي) (1792 رقم) عنو نه) ()

 كاد23)82222) كاد23  ملغ2ب.

 لسيد حسن  ساوري عنو نه) ()

55)/أ  لوراق بنس2كاو  كاد23) بلوك)

82222) كاد23  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

 لسيد حسن  ساوري عنو نه) ()

55)/أ  لوراق بنس2كاو  كاد23) بلوك)

82222) كاد23  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

د نبف) (29 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

2)2))تحت رقم)227612.

2(16I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

»ZALAGH GAZ« S.A.R.L

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 

 ملغ2ب

ZALAGH(GAZ« S.A.R.L«  ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 

مونفلوري، زنقة ضا3ة غياتي، رقم 

2)2 - 22222 راس  ملغ2ب.

تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27285

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تم تعيين) ((2(( )2)ربف 23)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

مكنيف أحمد))كمسيف وحيد

تبعا لوراة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)672.

2(17I
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fiduciaire(amaali(sarl)) ئتمانية  معلي ش.م.م

INJAZ EXPRESS
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 fiduciaire  ئتمانية  معلي ش.م.م 

amaali(sarl
رقم 22   لطابق  الول  شارع  المام 

 لبخاري    23 ك بو ركان  كاد23 ، 

82212،  كاد23  ملغ2ب

INJAZ(EXPRESS  ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي بلوك 

5) شارع تطو ن رقم 222 رقم 5 و 

6   لطابق  لتالت  لحي  ملحمدي  - 

82282  كاد23   ملغ2ب 

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52125

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 INJAZ(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.EXPRESS

:)تصد23 و) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 ستيف د)-)تجارة مختلفة.

بلوك) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
و) (5 رقم) (222 شارع تطو ن رقم) ((5

(- ( ) لطابق  لتالت  لحي  ملحمدي) (6

82282) كاد23)) ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد ب2كي�ضي معاد)):))922)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.

222)حصة) ( (:  لسيد تاكال 3ونس)

بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد تاكال 3ونس عنو نه) ()م2كز)
)8725) شتوكة  3ت بها)) (  3ت عميفة)

 ملغ2ب.
عنو نه) () معاد  ب2كي�ضي   لسيد 
 8725( ( عميفة) باخيف  3ت  دو ر 

 شتوكة  3ت بها)) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد تاكال 3ونس عنو نه) ()م2كز)
)8725) شتوكة  3ت بها)) (  3ت عميفة)

 ملغ2ب)
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (28 بتاريخ) ( باكاد23)  لتجارية 

))2))تحت رقم)228169.

2(18I

ACS CONSEILS

CLINIQUE AL HAKIM
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة

ACS CONSEILS
 قامة محفاظ زنقة  لجز ئ2  لطابق 

) ، 6222)، ب2شيد  ملغ2ب
CLINIQUE(AL(HAKIM ش2كة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لش2يك 
 لوحيد

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 12 
تجزءة  السماعيلية - 6222) ب2شيد 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25979

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (22
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.CLINIQUE(AL(HAKIM

:) ستغالل) غ2ض  لش2كة بإ3جاز)
مصحة.

 12 رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
تجزءة  السماعيلية)-)6222))ب2شيد)

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: عم2)  لسيد  لعبا�ضي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () عم2   لسيد  لعبا�ضي 
رقم)1))زنقة)29)تجزئة  ل2بيع)6222) 

ب2شبد  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () عم2   لسيد  لعبا�ضي 
رقم)1))زنقة)29)تجزئة  ل2بيع)6222) 

ب2شيد  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (28 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

2)2))تحت رقم))218.
2(19I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

»SAISS BUTAN« S.A.R.L
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل
22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 
 ملغ2ب

SAISS(BUTAN« S.A.R.L«  ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لزهور 
2، زنقة ب2 زيل، شارع موالي رشيد - 

22222 راس  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(5527

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( )2)ربف 23)  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

مكنيف أحمد))كمسيف وحيد

تبعا لوراة  ملسيف.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)671.

2(52I

FIDUCIAIRE(INOVA

 BOSTON TRADE AND
SERVICES

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس ش2كة

FIDUCIAIRE(INOVA
رقم 28 زنقة 2  لطابق  ألول 

تجزئة  لنقل  لحض2ي حي  لقدس 

 لبفنو�ضي  لد ر  لبيضاء ، 2622)، 

 لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

 BOSTON(TRADE(AND

SERVICES  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 71 شارع 

إمام مالك  لقدس  لبفنو�ضي 

 لد ر لبيضاء - 2622)  لد ر 

 لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

295 522

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 BOSTON( TRADE( AND  :

.SERVICES

وكالة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 تصاالت

)تحويل  المو ل در سات  لسوق.

 71 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

مالك  لقدس  لبفنو�ضي) إمام  شارع 

 لد ر لبيضاء)-)2622)) لد ر  لبيضاء)

 ملغ2ب.
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أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 
 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 لسيد بوعبيد  لبد وي):))52.222 
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 52.222 ( (:  لسيد محمد بن هلة)
حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

 لسيد بوعبيد  لبد وي عنو نه) ())
 25 س) م  (25 رقم) (6 عمارة)  لبدر 
 (2622 سيدي  لبفنو�ضي  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
عنو نه) () هلة  بن  محمد   لسيد 
28)رقم) تجزئة ر قية بلوك س عمارة)
 (2622 27)سيدي مع2وف  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيد بوعبيد  لبد وي عنو نه) ())
 25 س) م  (25 رقم) (6 عمارة)  لبدر 
 (2622 سيدي  لبفنو�ضي  لبيضاء)

 لد ر  لبيضاء) ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 (7 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

3نا23)))2))تحت رقم)822251.

2(52I

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA()CABINET

(COMPTABLE(C.C.N

BITINNOV
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

 EL(FRKACHI(ZAKARIAA
()CABINET(COMPTABLE(C.C.N

شارع  ملوحد3ن تجزئة  الميفة 
 لطابق  الول رقم )2، لفنيدق ، 

92222،  لفنيدق  ملغ2ب
BITINNOV ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع  بل 
حيان زنقة 6 عمارة 21 شقة رقم 
27  لطابق  ل2 بع تطو ن - 92222 

تطو ن  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22857

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.BITINNOV
-خدمات) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

تكنولو يا  ملعلوميات.
-تجارة أ هزة  لحاسوب و ملعد ت)
أ هزة) و  ملكتبية،و   ملعلوماتية 
و لالسلكية)  التصاالت  لسلكية 

و ملعد ت  لكه2بائية.)
- ستيف د و تصد23.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شقة) (21 عمارة) (6  بل حيان زنقة)
(- تطو ن) 27) لطابق  ل2 بع  رقم)

92222)تطو ن  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد أش2ف  لوردي):))62)حصة)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.
 لسيد سفيان  مل2 بط):))12)حصة)

بقيمة)2.222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
أش2ف  لوردي عنو نه) ()  لسيد 
 1 رقم) (6 زنقة) حيان  شارع  بل 

92222)تطو ن  ملغ2ب.
 لسيد سفيان  مل2 بط عنو نه) ()
شارع  بن  ملعتز  قامة يس2ى عمارة)

21)رقم)26 92222)تطو ن  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
بنهار) عبد  لحميد  3ت   لسيد 
  225 شارع  بن سينا رقم) عنو نه) ()

92222)تطو ن  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية بتطو ن)

))2))تحت رقم)192.
2(5(I

LE CONSUL SAS

ZOLAL-AGRI SARL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

LE CONSUL SAS
 BP 4191 TOUR(HASSAN(CP
 10000 RABAT ، 0، RABAT

MAROC
ZOLAL-AGRI(SARL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 22 رقم 8 
زنقة أحمد  لوكيلي حسان  ل2باط - 

22222  ل2باط  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

257785
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) (25
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ZOLAL-AGRI(SARL
ش2كة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

رالحية وت2بية  ملو �ضي.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)22)رقم)8 
(- زنقة أحمد  لوكيلي حسان  ل2باط)

22222) ل2باط  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد أبومجد نبيل):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد أبومجد عبد لجليل):))522 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () نبيل  أبومجد   لسيد 
دو ر  مل2س سيدي عبد هللا غياث آ3ت)
م2 كش) (12222 وري2  لحوز م2 كش)

 ملغ2ب.
عبد لجليل) أبومجد   لسيد 
عبد) بالعطار سيدي  دو ر  عنو نه) ()
م2 كش) (12222 م2 كش) غياث  هللا 

 ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () نبيل  أبومجد   لسيد 
دو ر  مل2س سيدي عبد هللا غياث آ3ت)
م2 كش) (12222 وري2  لحوز م2 كش)

 ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) ( بال2باط)  لتجارية 

))2))تحت رقم)922.

2(52I

SIGMA(COMPTA

ASSURANCES CHERRADI
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

SIGMA(COMPTA
 لدريسة 2 شارع  ملنصور  بن أبي 
عام2 رقم 95  لطابق ) رقم 2 ، 

92222، طنجة  ملغ2ب
ASSURANCES(CHERRADI ش2كة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي شارع 
موالي رشيد حي بليفرقم95 - 

92222 طنجة  ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

88917
في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((228 أب2يل) (2(
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.ASSURANCES(CHERRADI
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وسيط) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
 لتأمين.

شارع) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
موالي رشيد حي بليفرقم95 - 92222 

طنجة  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 ( (: ك2يم)  لسيد  لش2 دي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
عنو نه) () ك2يم   لسيد  لش2 دي 
 لع2ران)))مجموعة)9)عمارة)5)طابق)

))رقم)9  92222)طنجة  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) () ك2يم   لسيد  لش2 دي 
 لع2ران)))مجموعة)9)عمارة)5)طابق)

))رقم))92222)طنجة  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ماي) (22 بتاريخ) ( بطنجة)  لتجارية 

228))تحت رقم)881).
2(51I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

 AL WATR
»CONSTRUCTION«  S.A.R.L

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسيف  د3د للش2كة

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل
22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 
 ملغ2ب

  AL(WATR(CONSTRUCTION«
S.A.R.L«  ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي  لزهور 
2، زنقة ب2 زيل، شارع موالي رشيد - 

22222 راس  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.(7295

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( )2)ربف 23)  ملؤرخ في)

للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 
مكنيف أحمد))كمسيف وحيد

تبعا لوراة  ملسيف.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم))67.
2(55I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

TIHLI OIL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
222 شارع  ملتنبي  لطابق ) ، 

2222)، بني مالل  ملغ2ب
TIHLI(OIL ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي منزل 

بالطابق  لسفلي رم أودي  مل2كز - 
2226) بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2(122

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعد د  لقانون) ((2(2 د نبف) ((9
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
 TIHLI (: بمختص2 تسميتها)  إلقتضاء)

.OIL
بائع مو د) (: غ2ض  لش2كة بإ3جاز)

 لتجميل بالتقسيط.
منزل) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- أودي  مل2كز) رم  بالطابق  لسفلي 

2226))بني مالل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (522 ( (:  لسيد نصيف باغي)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 522 ( (: حمدو�ضي) محمد   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

رم) عنو نه) () باغي  نصيف   لسيد 

أودي  مل2كز)2226))بني مالل  ملغ2ب.

 لسيد محمد حمدو�ضي عنو نه) ()

حسان  النصاري  ل2ياض) زنقة  (62

52222)مكناس  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

رم) عنو نه) () باغي  نصيف   لسيد 

أودي  مل2كز)2226))بني مالل  ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم)216.

2(56I

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH

FISCAM
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة

CABINET(JURIDIQUE(BNIAICH

 Bd(yaacoub(el(mansour (29

 239 Bd(yaacoub(el(mansour،

22)2)،  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

FISCAM ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر 

حارت حم2ي د ر بوعزة  - 22)2) 

 لد ر لبيضاء  ملغ2ب.

حل ش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2(2659

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

تق2ر حل) ((2(( 3نا23) ((2  ملؤرخ في)

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

 22.222 رأسمالها) مبلغ  ( (FISCAM

درهم وعنو ن مق2ها  إل تماعي دو ر)

 (2(22 (- ( بوعزة) د ر  حارت حم2ي 

حل) (:  لد ر لبيضاء) ملغ2ب نتيجة ل)

 لش2كة.

و حدد مق2  لتصفية ب دو ر حارت)

 maroc( 20000 ( بوعزة) د ر  حم2ي 

 لد ر لبيضاء) ملغ2ب.)

و عين:

و) ) لسميفي  محمد)  لسيد)ة()

د ر) حم2ي  حارت  دو ر  عنو نه) ()

22)2)) لد ر لبيضاء) ملغ2ب) ( بوعزة)

كمصفي))ة()للش2كة.

وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)

محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

دو ر) (: بالتصفية)  لوثائق  ملتعلقة 

حارت حم2ي د ر بوعزة)

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 22 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

د نبف)2)2))تحت رقم)822279.

2(57I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

 VARINA TRANSPORT

INTERNATIONAL
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

222 شارع  ملتنبي  لطابق ) ، 

2222)، بني مالل  ملغ2ب

 VARINA TRANSPORT

INTERNATIONAL ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي 288 شارع 

 لحسن  لثاني  لطابق  لثالت - 

2222) بني مالل  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(1(5

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (2(

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

 VARINA TRANSPORT  :

.INTERNATIONAL
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نقل) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 
نقل) (/ غيف  ملصحوبة)  لبضائع 
 لبضائع للغيف/)نقل  لبضائع  لدولي.

 288 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
شارع  لحسن  لثاني  لطابق  لثالت)-)

2222))بني مالل  ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (22 ( (: ح�ضي) حفيضة   لسيدة 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
 822 ( (: نظيف) عبد  اله   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):
 لسيدة حفيضة ح�ضي عنو نه) ()
 2( رقم) تجزئة  لحم2ية  (2  لعام2ي)

2)22))بني مالل  ملغ2ب.
 لسيد عبد  اله نظيف عنو نه) ()
 2( رقم) تجزئة  لحم2ية  (2  لعام2ي)

2)22))بني مالل  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
 لسيدة حفيضة ح�ضي عنو نه) ())
رقم)2  تجزئة  لحم2ية  (2  لعام2ي)

2)22))بني مالل  ملغ2ب
 لسيد عبد  اله نظيف عنو نه) ())
رقم)2  تجزئة  لحم2ية  (2  لعام2ي)

2)22))بني مالل  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل))بتاريخ)22)ربف 23)

))2))تحت رقم))26.
2(58I

H.MANAGEST

AUTO ECOLE DOUAA
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

H.MANAGEST
 AVENUE(KENNEDY(IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI(MAROC

AUTO(ECOLE(DOUAA ش2كة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي رقم 2287 

 لطابق  لتاني رقم 1 ط2يق د ر �ضي 

عي�ضى ملياء  - 16222  سفي  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2(529

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) (22

ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 

 AUTO(:(إلقتضاء)بمختص2 تسميتها 

.ECOLE(DOUAA

مدرسة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

تعليم  لسياقة.
رقم) (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)

ط2يق) (1 رقم) 2287) لطابق  لتاني 

16222) سفي) (- ( د ر �ضي عي�ضى ملياء)

 ملغ2ب.

أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.

 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 522 ( (: ( شاكيف)  لسيد  لتهامي 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

 522 ( (:  لسيد محمد عم2 شاكيف)

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () شاكيف   لسيد  لتهامي 
زنقة  لعادل حي) (22 )2) لشقة) رقم)

  نان عيالن))16222) سفي  ملغ2ب.

شاكيف)) عم2  محمد   لسيد 
زنقة) (22 )2) لشقة) رقم) عنو نه) ()

 16222 ( عيالن) حي   نان   لعادل 

 سفي  ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () شاكيف   لسيد  لتهامي 
زنقة  لعادل حي) (22 )2) لشقة) رقم)

  نان عيالن))16222) سفي  ملغ2ب.

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) (  البتد ئية بآسفي)

))2))تحت رقم)5)2.

2(59I

ACS CONSEILS

LTSAUTO
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس ش2كة

ACS CONSEILS
 قامة محفاظ زنقة  لجز ئ2  لطابق 

) ، 6222)، ب2شيد  ملغ2ب
LTSAUTO ش2كة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي 7 زنقة 

نارويك  لطابق  لسفلي عين ب2 ة - 
6222)  لد ر  لبيضاء  ملغ2ب

تأسيس ش2كة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
522275

في) مؤرخ  ع2في  عقد  ( بمقت�ضى)
إعد د  لقانون) تم  ((2(( 3نا23) ((2
ذ ت  ملسؤولية) لش2كة   ألسا�ضي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   إلقتضاء)

.LTSAUTO
ورشة) (: بإ3جاز) غ2ض  لش2كة 

 لفلكنة و بيع  لعجالت.
زنقة) (7 (: عنو ن  ملق2  ال تماعي)
(- نارويك  لطابق  لسفلي عين ب2 ة)

6222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة):)99)سنة.
 222.222 ( مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 لسيد لخد3م سميف):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
 لسيد لخد3م توريق):))522)حصة)

بقيمة)222)درهم للحصة.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) () سميف  لخد3م   لسيد 

6222)) لد ر) حي  لليمون) ((22

 لبيضاء) ملغ2ب.

عنو نه) () توريق  لخد3م   لسيد 
92) لعائلة  لف2نسية) زنقة) (15 رقم)

6222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب.

و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:

عنو نه) () سميف  لخد3م   لسيد 

6222)) لد ر) حي  لليمون) ((22

 لبيضاء) ملغ2ب

عنو نه) () توريق  لخد3م   لسيد 
92) لعائلة  لف2نسية) زنقة) (15 رقم)

6222)) لد ر  لبيضاء) ملغ2ب

باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ) ( بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

ربف 23)))2))تحت رقم)822292.

2(62I

facility(events

FACILITY EVENT›S
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

facility(events

 NOUR(ENNAKHIL(IMM

 A(APPRT 20 PALMERAIE

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

FACILITY(EVENT›S ش2كة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي : نور 

 لنخيل عمارة ٱ شقة 2)  لنخيل 

م2 كش. 12222 م2 كش  ملغ2ب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.91872

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)

2)2))تق2ر حل) 26)د نبف)  ملؤرخ في)

ذ ت) ش2كة  (FACILITY( EVENT’S

رأسمالها) مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222

 إل تماعي نور  لنخيل عمارة ٱ شقة)

12222)م2 كش) 2)) لنخيل م2 كش.)

 ملغ2ب نتيجة لكوريد)29.
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و عين:
موعاد و) ( عبد  لهادي)  لسيد)ة()
دو ر  والد حسون  لود ن)) عنو نه) ()
)ة() 12222)م2 كش  ملغ2ب كمصفي)

للش2كة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية)
نور) وفي  ((2(2 د نبف) (22 بتاريخ)
2)) لنخيل) شقة) ٱ  عمارة   لنخيل 

م2 كش.)12222))م2 كش  ملغ2ب.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
د نبف) (22 بتاريخ) (  لتجارية بم2 كش)

2)2))تحت رقم)21987.
2(62I

إئتمانية)BKM)لإلرشاد ت

 STE RESTAURANT COTE
SUD

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
ررع رأسمال  لش2كة

إئتمانية BKM لإلرشاد ت
رقم 22 تجزئة  مل2كز ورز ز ت ، 

15222، ورز ز ت  ملغ2ب
 STE(RESTAURANT(COTE(SUD

ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مق2ها  إل تماعي  ملنطقة 

 لسياحية تيفولتوت  ت2ميكت 
 ملنطقة  لسياحية تيفولتوت  
ت2ميكت 15222 ورز ز ت  ملغ2ب.

ررع رأسمال  لش2كة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2979
 بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي
تم) ((2(2 د نبف) (27 في)  ملؤرخ 
بمبلغ) رأسمال  لش2كة  ررع 
درهم«) (25.(22.222« قدره)
إلى) درهم«) ((.982.222« من) أي 
ط2يق) عن  درهم«) (28.(22.222«
د3ون  لش2كة) مع  مقاصة  إ 2 ء) ( (:

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
3نا23) (21 بتاريخ) (  البتد ئية بورز ز ت)

))2))تحت رقم)2).
2(6(I

COMPTAMAR(EXPERTISE

DRIVE SHOP
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل ش2كة
COMPTAMAR(EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،
Casablanca(Maroc

DRIVE(SHOP ش2كة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مق2ها  إل تماعي تجزئة 
 لوحدة ) رقم 29 ،  لدروة ، - 

6222)  ب2شيد  ملغ2ب.
حل ش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(589

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
2)2))تق2ر حل) 22)د نبف)  ملؤرخ في)
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 
رأسمالها) مبلغ  ( (DRIVE( SHOP
مق2ها) وعنو ن  درهم  (222.222
 29 رقم) ((  إل تماعي تجزئة  لوحدة)
ب2شيد  ملغ2ب) ( ((6222 (- (، ،) لدروة)

نتيجة ل):)حل  لش2كة.
تجزئة) ب  مق2  لتصفية  حدد  و 
 لوحدة)))رقم)29)،) لدروة)،)-)6222)  

ب2شيد  ملغ2ب.)
و عين:

و) ( ) لباك2) ( مينة)  لسيد)ة()
عنو نه) ()بدرب  لدو م زنقة)1))ق ج))
2222)) لبيضاء) ملغ2ب كمصفي))ة()

للش2كة.
وعند  إلقتضاء) لحدود  ملف2وضة)
محل) لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و) تبليغ  لعقود  محل  و   ملخاب2ة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (22 بتاريخ) (  البتد ئية ببفشيد)

))2))تحت رقم)215.
2(62I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

»BEN SOUDA GAZ« S.A.R.L
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسيف  د3د للش2كة
 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل
22 شارع  والن رقم 26 و 27 

 لطابق  لثالث ، 22222، راس 
 ملغ2ب

  »BEN(SOUDA(GAZ« S.A.R.L
ش2كة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مق2ها  إل تماعي حي وراق، 
ط2يق عين  لسمن، رقم 228 - 

22222 راس  ملغ2ب.
تعيين مسيف  د3د للش2كة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2(987

بمقت�ضى  لجمع  لعام  إلستثنائي)
تم تعيين) ((2(( )2)ربف 23)  ملؤرخ في)
للش2كة  لسيد)ة() مسيف  د3د 

مكنيف أحمد))كمسيف وحيد

تبعا لوراة  ملسيف.
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
ربف 23) (29 بتاريخ) ( بفاس)  لتجارية 

))2))تحت رقم)672.
2(61I

CCONSEILS

SOCIETE INCHAAT PROJET
ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لش2يك  لوحيد
تأسيس ش2كة
CCONSEILS

تقاطع شارع منصور  لذهبي وشارع 
 مال  لد3ن  ألرغاني مكت1 رقم 2 
و)-  لقنيط2ة. ، 21222،  ملغ2ب.
 SOCIETE(INCHAAT(PROJET

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لش2يك  لوحيد

وعنو ن مق2ها  ال تماعي 17. شارع 
عم2  بن  لعاص. إقامة إسماعيل 
مكت1 رقم 1 - 21222  لقنيط2ة 

 ملغ2ب
تأسيس ش2كة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لش2يك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
61287

في) مؤرخ  ع2في  عقد  بمقت�ضى 
تم إعد د  لقانون) ((2(( ربف 23) (2(
مسؤولية) ذ ت  لش2كة   ألسا�ضي 
ذ ت  لش2يك  لوحيد) محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت) ش2كة  (: شكل  لش2كة)
ذ ت  لش2يك) محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند) متبوعة  تسمية  لش2كة 
(: تسميتها) بمختص2   القتضاء)

.SOCIETE(INCHAAT(PROJET
غ2ض  لش2كة بإ3جاز):

-2) إلنعاش  لعقاري
-)تجزئة  ألر �ضي

-2أعمال مختلفة.
عنو ن  ملق2  ال تماعي):)17.)شارع)
إسماعيل) إقامة  عم2  بن  لعاص.)
21222) لقنيط2ة)  -  1 رقم) مكت1 

 ملغ2ب.
أ لها) من  تأسست   ملدة  لتي 

 لش2كة:)99)سنة.
 222.222 مبلغ رأسمال  لش2كة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.222 (: منصور) حسن   لسيد 

حصة بقيمة)222)درهم للحصة.

و لعائلية) - ألسماء) لشخصية 
وصفات ومو طن  لش2كاء):

عنو نه) منصور  حسن   لسيد 
 21222  21( رقم) تجزئة  ل2بيع 

سطات  ملغ2ب.
و لعائلية)  ألسماء) لشخصية 

ومو طن مسيفي  لش2كة:
عنو نه) منصور  حسن   لسيد 
 21222  21( رقم) تجزئة  ل2بيع 

سطات  ملغ2ب
باملحكمة) تم  إل3د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيط2ة بتاريخ)29)ربف 23)

))2))تحت رقم)92252.
2(65I

 LA MAROCAINE DE
 BISCUITERIE & DE

CONFISERIE
ش2كة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 222.222 درهم

مق2ها  ال تماعي : مكت1 رقم 2 
إقامة خد3جة رقم 65 زنقة لبنان 

 لقنيط2ة
تأسيس  لش2كة

 بمقت�ضى عقد ع2في سجل بالقنيط2ة
ح2ر  لقانون) ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)
 ألسا�ضي لش2كة محدودة  ملسؤولية)

تحمل  ملو صفات  لتالية):
 LA(MAROCAINE(DE(:(لتسمية 
.BISCUITERIE(&(DE(CONFISERIE

:)حدد رأس) رأس  ملال  ال تماعي)
 ملال في مبلغ)222.222)درهم.

 لش2كاء):) لسيد  3ت  لحاج عزيز.
 لسيد  كليلي حسن.

 2 رقم) مكت1  (:  ملق2  ال تماعي)
لبنان) زنقة  (65 رقم) خد3جة  إقامة 

 لقنيط2ة.
هدف  لش2كة):

صنع وبيع  لبسكويت ورقائق.
صنع مو د  لحلويات.

 ملدة):)99)سنة.
قبل) من  تد ر  لش2كة  (:  إلد رة)

 ملسيف.
حسن  لحامل)  لسيد  كليلي 
 BH546706 رقم  لبطاقة  لوطنية)
بئف  ل2 مي  لغ2بية) (72 بـ)  لقاطن 

 لقنيط2ة.
بالسجل) تسجيل  لش2كة  تم 
ربف 23) (( بتاريخ) بالقنيط2ة   لتجاري 

))2))تحت رقم)61277.
84 P
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املحكمة التجارية بمكناس
 شعار بتعيين نائ1  لقا�ضي  ملنتدب

بمقت�ضى  لحكم عدد)22) لصادر)
بتاريخ)))ربف 23)))2))في ملف تجاري)
قضت) (،22-8229-(2(( عدد)

 ملحكمة  لتجارية بمكناس):
بتعيين  لسيد 3اسين أقبلي بهذه)
للقا�ضي  ملنتدب) نائبا  (  ملحكمة)
مسط2ة) في  حيدة  كمال   لسيد 
في)  لتسوية  لقضائية  ملفتوحة 
هللا  الشغال) ش2كة  3ة  مو  هة 
)أ3وط2 (،) و الشغال  لعمومية)  لبناء)
62) لصادر) رقم) بمو 1  لق2 ر 
في  مللف) ((2(2 أكتوب2) (1 بتاريخ)
إليه) تسند  (،22/8222/(2(2 رقم)
نفس مهام  لقا�ضي)) ملنتدب في هذه)

 ملسط2ة  ن عاق هذ   الخيف مانع.
) إلمضاء):

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

8

املحكمة التجارية بمكناس
بيع نصي1 في أصل تجاري

ملف رقم 2/52)2)
حساب رقم 1)7

مح2ر) ع2في  عقد  بمقت�ضى 
ع2وب) محمد  ط2ف  لعدالن  من 
وعبد لعالي بوع2 ف بمد3نة مكناس)

بتاريخ)26)سبتمبف)2)2).
مساوي) عبد لعالي  باع  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
و لدته) عن  نيابة  (D322441 رقم)
محمد) بنت  حمادة  راطمة   لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحاملة 
 5 بعمارة) D333191،) لكائنة  رقم)
2) لز وية  لدرقاوية)  لشقة  لطابق)
بو سطة وكالة) مكناس،) حي  لزرقاء)
رقم) تحت  مكناس  بتوثيق  مضمنة 
سجل  ملختلفة) (215 صحيفة) (169
مساوي  لحامل) أك2م  للسيد  (،(25
رقم) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 
بنفس  لعنو ن) D779454) لساكن 

أعاله.
 ميع  لو  1  ملشاع  ملقدر)
من  ألصل  لتجاري،) (%12,5 ب،)
و ملسجل بالسجل  لتجاري بمكناس)

تحت رقم)87956.

وحدد ثمن  لبيع لنصي1  لسيدة)
في) لألصل  لتجاري  حمادة  راطمة 

مبلغ)25.222)درهم.
لذلك رإن  ميع  لتع2ضات 3ج1)
باملحكمة) بكتابة  لضبط  أن توضع 
 لتجارية بمكناس د خل أ ل خمسة)
صدور) تاريخ  من  3وما  ()25( عش2)

 لنش2  لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

باملحكمة  لتجاري بمكناس

2 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخ2ج عقد تفويت

 أصل تجاري
ملف رقم : 26/))2)
حساب رقم : 291)

ح2ره) رسمي  عقد  بمقت�ضى 
نور  لد3ن،) ملوثق) محموح   ألستاذ 
 (2(2 ديسمبف) ((2 بتاريخ) بو دة 
ديسمبف) ((7 بتاريخ) بو دة  مسجل 
ملحاوي) روت  لسيد  ((2(2
دو ر) بج2 دة  مصطفى،) لساكن 

 لخلوريين كنفودة.
 IYAD( LISSAKANE (: للش2كة)
مق2ها  ال تماعي) SARL) لكائن 
شارع) بنحمو  تجزئة  (،(22 بو دة،)
مقيدة) عبد  لعزيز،) ريصل  بن 
بالسجل  لتجارية بو دة تحت رقم)
مسيفها) بو سطة  ممثلة  (،25(89

 لسيد محمد  خمول.
 ميع  ألصل  لتجاري  ملعد))
بالشعار) مع2وف  مقهى  الستغالل 
)CAFE«) لكائن بو دة،) EUSKADI«
15،) ملقيد) رقم) (7( عمارة) الكولين 
بالسجل  لتجاري تحت رقم))86278 
تحليلي،)بثمن إ مالي قدره)722.222 

درهم.
أمام  ملحكمة) وتقبل  لتع2ضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)
للنش2ة) 3وما  ملو لية  عش2  خمسة 
 لثانية)-)تطبيقا للمادة)81)من مدونة)

 لتجارة.
 لنش2ة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):)منصور محمد

42 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
إشهار مستخ2ج عقد صدقة أصل 

تجاري
ملف رقم : 21/))2)

حساب : 288)
بمقت�ضى عقد صدقة أصل تجاري)
ح2ره  لعدالن إ3مان قنط2ي وأحمد)
لإلشهاد) عزيزي  لعدالن  ملنتصبان 
محكمة  الستئنناف) نفوذ  بد ئ2ة 
(،(2(2 ديسمبف) (25 بتاريخ) بو دة 
بنفس  لتاريخ،) بو دة  مسجل 
راطنة  لجيار،) تصدقت  لسيدة 
ط2يق  لعونية،) بو دة،)  لساكنة 
.25 رقم) أ2) زنقة  تجزئة  لطلحاوي 

على  لسيد3ن):
:) لساكن) بنعلي) عبد  لعزيز 
بو دة،)ط2يق طا23ت تجزئة لعلج ب)

1)رقم)26.
:) لساكن) بنعلي) عبد  ل2ز ق 
تجزئة) ط2يق  لعونية  بو دة،)

 لطلحاوي زنقة أ2)رقم)25.
بجميع  ألصل) بينهما،) مناصفة 
ط2يق) بو دة،)  لتجاري  لكائن 
288) ملز ول ريه) ر س عصفور رقم)
نشاط أكلة خفيفة،) ملقيد بالسجل)
تحليلي،) (89221  لتجاري تحت رقم)
ومن أ ل  لتسجيل قومت  لصدقة)

بمبلغ قدره)82.222)درهم.
أمام  ملحكمة) تقبل  لتع2ضات 
 لتجارية بو دة د خل أ ل أقصاه)
للنش2ة) 3وما  ملو لية  عش2  خمسة 
 لثانية)-)تطبيقا للمادة)81)من مدونة)

 لتجارة.
 لنش2ة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

12 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بو دة
بالج2يدة) وقع  خطإ   ستدر ك 
9)ربف 23) بتاريخ) (572(  ل2سمية عدد)
))2)) العالن رقم))2)مك2ر  لصفحة)

.(525
:) ملحكمة  البتد ئية) من) بدال 

بو دة.
 إشهار مستخ2ج عقد صدقة

أصل تجاري
ملف رقم 21/))2)

حساب 288)
......................................................
......................................................

 لنش2ة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

3ق2 ):) ملحكمة  لتجارية بو دة
 إشهار مستخ2ج عقد صدقة

أصل تجاري
ملف رقم 21/))2)

حساب 288)
.....................................................

......................................................
 لنش2ة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

املحكمة التجارية بمراكش
تقد3م أصل تجاري كحصة في ش2كة 

ملف عدد 28/))2)
حساب عدد 1285

بتاريخ ع2في  عقد   بمقت�ضى 
ومسجل بم2 كش) ((2(2 3ونيو) (22  

بتاريخ)8))ديسمبف)222) :
ريصل) قام  لسيد  لثميفي 
 لحامل للبطاقة  لوطنية تحت رقم)
أركان) بتجزئة  E577(88) لقاطن 
سعادة) تسلطانت  (227 رقم) كولف 
بتقد3م  ألصل  لتجاري) م2 كش 

كحصة للش2كة.
» لثم2ي ريصل«) لفائدة  لش2كة)
 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن مق2ها)
6)ز وية) إقامة تساوت) (( بمكت1 رقم)
وزنقة ر2قاال مجمع) (6 شارع محمد)
 لغول م2 كش و ملعد ملكت1 و ملسجل)
 9(611 بالسجل  لتجاري تحت رقم)
و ملعنوية) عناص2ه  ملاد3ة  بجميع 
كمجموع) درهم  (122.222 بمبلغ)
تم) و لتي  حصص  لش2كة  ملذكورة 
خبيفة  ملحاسبة) ط2يق  عن  تثبيتها 
ط2يق) عن  ز كور  بن   لسيدة  3مان 

تق2ي2 مم�ضي من ط2رها.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 
قسم) بتع2ضاتهم  لى  3تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نش2  العالن  الول 
 لخامس عش2 من نش2  العالن  لثاني.

 إلعالن   ألول
عن رئيس كتابة  لضبط

12 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع  ألصل  لتجاري

ملف رقم : 29/))2)

حساب عدد 27)1

بمقت�ضى عقد موثق أمام  ألستاذ)

3وم) بم2 كش  موثق  محد    مال 

بتاريخ) ومسجل  ((2(2 أكتوب2) (5

باعت) بم2 كش  ((2(2 أكتوب2) (2(

ش2كة) (»ATHENA( XENIA« ش2كة)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت ش2يك)
بالسجل  لتجاري) مسجلة  وحيد 

مق2ها) (68212 رقم) تحت  بم2 كش 

درب) ((6 رقم) بم2 كش   ال تماعي 

ط2ف) من  ممثلة   ل2حالة  لقصبة 

  HERVE( EL( KESLASSY  لسيدة)

لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحاملة 

بم2 كش) و لساكن  (E(25921 رقم)

 (8 ع2صة  لباشا عمارة  3مان شقة)

 VINCENT,( HUBERT, للسيد)  ليز 

HONORE(JAQUES(SUBE،) لحامل)

 14DC19165 رقم) سق2  لجو ز 

 ANAIS,( NATHALIE, و لسيدة)

 JOSETTE,( CHRISTIANE( SUBE

 20DF55272(لحامل لجو ز سف2 رقم 

 RIAD« كل  ألصل  لتجاري  ملسمى)

عناص2ه  ملاد3ة) بجميع  (»LILEN

 (6 رقم) بم2 كش  و ملعنوية  لكائن 

دب  ل2حالة  لقصبة  ملعد الستغالل)

منزل  لضيارة وهو مسجل بالسجل)

 68212  لتجاري بم2 كش تحت رقم)

بالسجل  لتحليلي وذلك بثمن قدره)

وسبعة) وتسعون  و ثنان  سبعمائة 

 222.222( در هم وخمسون سنتيم)

.(HD

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2 من نش2  إلعالن  لثاني.
 إلعالن   ألول

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

13 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
مكت1 صعوبات  ملقاولة

تمد3د مسط2ة  لتصفية  لقضائية

ملف عدد 2/8222/227)2)

إشعار

 (2((/29 بمقت�ضى  لحكم عدد)

 (2(( ربف 23) راتح  بتاريخ   لصادر 

عدد) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة)  (2(2/8222/227

 لتجارية بم2 كش.

 تمد3د مسط2ة  لتصفية  لقضائية

 ملفتوحة في مو  هة ش2كة مطاحن)

عبدة  ملسجلة بالسجل  لتجاري لدى)

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش تحت رقم)

82282)إلى  لسيد ك2يم شوران.

عن  لدرع) تاريخ  لتوقف  وكذ  

في نفس  ملدة  ملحددة في حكم رتح)

حق) في  مسط2ة  لتسوية  لقضائية 

ش2كة مطاحن عبدة.

مع  لتص2يح بسقوط  هليته ملدة)

خمس سنو ت.

عبد  ل2حيم) وعينت  لسيد 

 سميح قاضيا منتدبا.

سند3كا) زغلول  3وسف  و لسيد 

عبد  لك2يم) شارع  (282 بـ)  لكائن 

 لخطابي إقامة رقية شقة)5)عمارة ب)

 لطابق)2) ليز م2 كش.

 وعليه راملطلوب من  لد ئنين  لتص2يح

ضمن) للسند3ك  ملعين  بد3ونهم 

قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة)

أ ل) د خل  وذلك  بالوثائق  م2رقة 

هذ ) نش2  تاريخ  من  شه2ين  بتد ء)

طبقا) بالج2يدة  ل2سمية   الشعار 

 687 686)و) 569)و) ملقتضيات  ملو د)

من مدونة  لتجارة.

3مدد هذ   أل ل بشه2ين بالنسبة)

خارج  ململكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغ2بية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

14

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
مكت1 صعوبات  ملقاولة

تمد3د مسط2ة  لتصفية  لقضائية

ملف عدد 2/8222/269)2)

إشعار

 (2((/28 بمقت�ضى  لحكم عدد)

 (2(( ربف 23) راتح  بتاريخ   لصادر 

عدد) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة)  (2(2/8228/269

 لتجارية بم2 كش.

 تمد3د مسط2ة  لتصفية  لقضائية

 ملفتوحة في مو  هة ش2كة كابيليك)

لدى) بالسجل  لتجاري   ملسجلة 

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش تحت رقم)

5))61)إلى  لسيد رهيم  لحسين.

عن  لدرع) تاريخ  لتوقف  وكذ  

في نفس  ملدة  ملحددة في حكم رتح)

حق) في  مسط2ة  لتسوية  لقضائية 

ش2كة كابيليك.

مع  لتص2يح بسقوط  هليته ملدة)

خمس سنو ت.

عبد  ل2حيم) وعينت  لسيد 

 سميح قاضيا منتدبا.

سند3كا) بسالم  محمد  و لسيد 

ورز ز ت تجزئة  مل2كز  (22 بـ)   لكائن 

)ص ب)222.

 وعليه راملطلوب من  لد ئنين  لتص2يح

ضمن) للسند3ك  ملعين  بد3ونهم 

قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة)

أ ل) د خل  وذلك  بالوثائق  م2رقة 

هذ ) نش2  تاريخ  من  شه2ين  بتد ء)

طبقا) بالج2يدة  ل2سمية   الشعار 

 687 686)و) 569)و) ملقتضيات  ملو د)

من مدونة  لتجارة.

3مدد هذ   أل ل بشه2ين بالنسبة)

خارج  ململكة) للد ئنين  لقاطنين 

 ملغ2بية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

15

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
مكت1 صعوبات  ملقاولة

رسخ مخطط  الستم2 رية ورتح 

مسط2ة  لتصفية  لقضائية

في مو  هة ش2كة مغ2ب كوسكوس 

في شخص م.ق

ملف عدد 2/8228/97)2)

إشعار

 (2((/22 بمقت�ضى  لحكم عدد)

 (2(( ربف 23) راتح  بتاريخ   لصادر 

عدد) صعوبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة)  (2(2/8228/97

 لتجارية بم2 كش.

 بفتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية

في مو  هة ش2كة مغ2ب كوسكوس)

في شخص) (MAROC( COUSCOUS

م ق  ملسجلة بالسجل  لتجاري لدى)

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش تحت رقم)

.5777

وتحد3د تاريخ  لتوقف عن  لدرع)

بمو 1  لحكم) سابقا  في  ملدة 

مسط2ة  لتسوية) بفتح   لقا�ضي 

 لقضائية.

عبد  ل2حيم) وعينت  لسيد 

 سميح قاضيا منتدبا.

سند3كا) 3وس  حسن  و لسيد 

سعيد) موالي  عمارة  ((( بـ)  لكائن 

شارع  الميف) (( رقم)  لطابق  ألول 

موالي عبد هللا بجو ر كه2باء) لفتح)

م2 كش.

 وعليه راملطلوب من  لد ئنين  لتص2يح

ضمن) للسند3ك  ملعين  بد3ونهم 

قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة)

أ ل) د خل  وذلك  بالوثائق  م2رقة 

هذ ) نش2  تاريخ  من  شه2ين  بتد ء)

طبقا) بالج2يدة  ل2سمية   الشعار 

 72 و) (729 و) (581 ملقتضيات  ملو د)

من مدونة  لتجارة.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

16
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 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 22/))2)

حساب رقم ))2)/1269

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 

أكتوب2) و22) ((2(2 أغسطس) ((1

بتاريخ) بم2 كش  ومسجل  ((2(2

رقم) تحت  (،(2(2 أكتوب2) ((6

22288115222272)2)،) م2)

وصل) (،(2(2/77129 باالستخالص)

662822219)2)2)،)باعت  لش2كة)

ذ ت) ش2كة  »بنزرو ل«)  ملسماة)

من) و ملتمثلة  محدودة،) مسؤولية 

زرو ل  لعوني  لحامل) ط2ف  لسيد 

رقم) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 

M162604،)لفائدة  لش2كة  ملسماة)

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  » لشتاوي«)

و ملمثلة من ط2ف  لسيد) محدودة،)

3حيى قي�ضي  لحامل لبطاقة  لتع2يف)

F(91817،) ميع) رقم)  لوطنية 

3حمل  لشعار)  ألصل  لتجاري 

» لدور دو مبفوكة«) لكائن)  لتجاري)

بم2 كش تجزئة مبفوكة رقم)22)محل)

و ملسجل بالسجل) حي  كيود،) (22-2

بجميع) (8((29 رقم) تحت   لتجاري 

بمبلغ) و ملعنوية،) عناص2ه  ملاد3ة 

152.222)درهم.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2 من نش2  إلعالن  لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

25 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم )2/))2)

حساب رقم 1282/))2)

في) مؤرخ  ع2في  عقد   بمقت�ضى 

)))ديسمبف)2)2))ومسجل بم2 كش)

بتاريخ)2)3نا23)))2).

علي  بنو  لشيخ،) باع  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
(،( )E12226) لساكن  ملسيفة) رقم)
م2 كش) (،22 عمارة ن رقم) (2  ل2 اء)
أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي ورثة)
راطمة  بن) (: محمد  بن  لشيخ وهم)
 لشيخ و)حبيبة،)زين1،)نعيمة،)ث2ية،)
لقبهم  ميع) وكلثوم()  عبد  لعزيز 

 بنو  لشيخ.
قبو،) ريصل  لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 

.E27(975(رقم
 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)
أوز ل،) ع2صة  سويقة،) (225 ب2قم)
و ملعد) م2 كش  ملد3نة  دكالة،) باب 
بالتقسيط) لبيع  ملو د  لغذ ئية 
تحت) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
رقم))219)2)بجميع عناص2ه  ملاد3ة)

و ملعنوية بمبلغ)212.222)درهما.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 
قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 
 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.
 لنش2ة   لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

26 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 22/))2)
حساب رقم 1288/))2)

في) مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�ضى 
بم2 كش) ومسجل  ((2(2 سبتمبف) ((

بتاريخ)22)أغسطس)2)2).
بنت) وراء) الز لي  وهبت  لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف)  حمد،) لحاملة 
E1(2212) لساكنة) رقم)  لوطنية 
 2 9)،) لطابق) عمارة) سعادة  ( بدو ر)

 لشقة))،)م2 كش.
خد3جة  الز لي) لفائدة  لسيدة 
بنت  حمد،) لحاملة لبطاقة  لتع2يف)

.E265(87(لوطنية رقم 

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)

 بساحة  لقز درية،)باب  ملالح رقم)2)،)

بيع) في  الستغالله  و ملعد  م2 كش 

بالسجل  لتجاري) و ملسجل   لز اج 

و ملعنوية) عناص2ه  ملاد3ة  بجميع 

كان) و لذي  درهما.) (75.222 بمبلغ)

مسجال في  سم  لسيد ش2قاوي طنجي)

محمد تحت رقم)2921)2.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

27 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش

هبة أصل تجاري

ملف رقم 21/))2)

حساب رقم 1292/))2)

في) مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�ضى 

بم2 كش) ومسجل  ((2(2 أب2يل) ((

وه1  لسيد) ((2(2 ماي) (2( بتاريخ)

للبطاقة) بوملان،) لحامل  محمد 

E52752) لساكن)) رقم)  لوطنية 

7)))م2 كش.) 7)رقم) باملحاميد،) غلي)

بوشعال،) لحسن  لفائدة  لسيد 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

دو ر) (922( EB121772) لساكن)

م2 كش. سعادة،) تاركة   ل2حمة،)

بعنص2يه)  ميع  ألصل  لتجاري 

 ملادي و ملعنوي  لكائن رقم)271)باب)

بيع  ملو د) م2 كش،) ملعد  تاغزوت،)

بالتقسيط  ملسجل بالسجل  لتجاري)

عناص2ه) بجميع  (15296 رقم) تحت 

 ملاد3ة و ملعنوية بمبلغ)52.222)درهما.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية  لسجل  لتجاري 

)بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 
 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.
 لنش2ة   لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

28 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 25/))2)
حساب رقم 1291/))2)

في) مؤرخ  عدلي  عقد   بمقت�ضى 
بم2 كش) ومسجل  ((2(2 ماي) (27
باع  لسيد) ((2(2 ماي) (2( بتاريخ)
للبطاقة) بوملان،) لحامل  محمد 
E52752) لساكن) رقم)  لوطنية 
7)))م2 كش.) 7)رقم) باملحاميد،) غلي)
بوشعال،) لحسن  لفائدة  لسيد 
رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 
دو ر) (922( EB121772) لساكن)

 ل2حمة،)تاركة سعادة،)م2 كش.
 ميع  ألصل  لتجاري رقم)221511 
بعنص2يه  ملادي و ملعنوي  لكائن رقم)
و ملعد) م2 كش،) تاغزوت،) باب  (27(
بيع  ملو د بالتقسيط بمبلغ)252.222 

درهم.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 
قسم) إلى  بتع2ضهم  3تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 
 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.
 لنش2ة   لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

29 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 26/))2)
حساب رقم 1225/))2)

في) مؤرخ  ع2في  عقد   بمقت�ضى 
بم2 كش) ومسجل  ((2(2 أكتوب2) (8
باع  لسيد ((2(2 ديسمبف) (7 بتاريخ)
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لبطاقة) لطفي،) لحامل  محمد  (

 E286176 رقم)  لتع2يف  لوطنية 
 (51 رقم) (2 سيبع) بتجزئة   لساكن 

م2 كش) علي،) بن  3وسف  سيدي 

لطفي،) عبد  لحكيم  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
.E629(91(رقم

للمحل)  ميع  ألصل  لتجاري 

روض) طو لة  ((28 ب2قم)  لكائن 

 لزيتون  لقد3م،)م2 كش و ملعد ملهنة)

بالسجل) و ملسجل  حالقة  ل2 ال،)

بجميع) (22628(  لتجاري تحت رقم)

بمبلغ) و ملعنوية  عناص2ه  ملاد3ة 

222.222)درهم.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

30 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 27/))2)

في) مؤرخ  توثيقي  عقد   بمقت�ضى 

2)2))و ملسجل بم2 كش) أكتوب2) (((

في تاريخ))))أكتوب2)2)2))باع  لسيد)

عي�ضى،) لحامل) عبد  ل2حيم  3ت 

رقم) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 

)E(9966) لساكن  سكجور  لنسيم)
رقم))5،)م2 كش،)لفائدة  لسيد  مال)

لبطاقة  لتع2يف)  ملتوكل،) لحامل 

)EE22926) لساكن) رقم)  لوطنية 
(،278 رقم) قبور  لشهد ء،)  لز وية 

م2 كش.

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)

6)،)م2 كش و ملسجل) بال2ميلة ب2قم)

 99(62 بالسجل  لتجاري تحت رقم)

و ملعنوية) عناص2ه  ملاد3ة  بجميع 

بمبلغ)272.222)درهم.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

31 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش

تقد3م أصل تجاري حصة في ش2كة

ملف رقم 28/))2)

حساب رقم 2)12/))2)

في) مؤرخ  ع2في  عقد   بمقت�ضى 

بم2 كش) ومسجل  ((2(2 أب2يل) (22

بتاريخ)1))نورمبف)2)2))قدم  لسادة):

هشام،) لحامل) موالي  ( خالطي)

رقم) ) لتع2يف  لوطنية  لبطاقة)

)E19912)؛

لبطاقة) عائشة،) لحاملة  نهبان 

 لتع2يف  لوطنية رقم)E19226)؛

لبطاقة) لطيفة،) لحاملة  حماري 

 لتع2يف  لوطنية رقم)E68255)؛

خالطي موالي أحمد،) لحامل لبطاقة)

 لتع2يف  لوطنية رقم)E51116)؛

موالي  دريس،) لحامل) خالطي 

لبطاقة  لتع2يف  لوطنية رقم)E1(225)؛

خالطي اللة حجيبة،) لحاملة لبطاقة)

 لتع2يف  لوطنية رقم)E17(6(6)؛

خالطي اللة راطمة،) لحاملة لبطاقة)

.E(992(2(لتع2يف  لوطنية رقم 

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن)

م2 كش) (،(2 رقم) م2ين،) بني  بزنقة 

بالسجل  لتجاري) مسجل  و لغيف 

بجميع عناص2ه  ملاد3ة و ملعنوية بمبلغ)

ش2كة) في  حصة  درهما  (522.222

.PENSION(ALCHARAF(SARL

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.

 لنش2ة   لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

32 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش

بيع أصل تجاري

ملف رقم 29/))2)

حساب رقم 1222

تلقاه) موثق  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ ر�ضى بوملان موثق بم2 كش،)

))2)) ملسجل بتاريخ) 3نا23) (1  بتاريخ)

سجل  ملد خيل) (،(2(( 3نا23) (21

أم2) ((2((-222(657-22272

توصيل) ((285 باستخالص)

71722219))2)،)باع  لسيد رلور ن،)

ماري،)ر2 نسو   ينين،) لحامل لجو ز)

بصفته) (18DH82924 رقم)  لسف2 

ممثل ش2كة)»رياض  لنارورة«)ش2كة)

و ملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذ ت 

تحت) بم2 كش  بالسجل  لتجاري 

محمد) لفائدة  لسيد  (،21122 رقم)

 لسكوري،) لحامل للبطاقة  لوطنية)

بصفته) (،C91215 رقم) للتع2يف 

ممثل ش2كة)»�ضي  س �ضي  نفيست«)

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 

و ملسجلة بالسجل  لتجاري بم2 كش)

22)228،) ميع  ألصل) رقم) تحت 

بن) درب  بم2 كش،)  لتجاري  لكائن 

ناص2،)قاعة بانهيض،)رقم)5)و ملقيد)

بالسجل  لتجاري مل2 كش تحت رقم)

من  لسجل  لتحليلي وتحت) (21122

رقم)925)من  لسجل  لتفتيبي،)بجميع)

وذلك) و ملعنوية،) عناص2ه  ملاد3ة 

بثمن قدره)622.162)درهم.

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية  لسجل  لتجاري 

)بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 
 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.
 لنش2ة   لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

33 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش

صدقة أصل تجاري لو ه هللا تعالى

ملف رقم 22/))2)

حساب رقم 1211

مصحح) ع2في  عقد  بمقت�ضى 

 (2(2 نورمبف) (22 في)   إلمضاء)

بم2 كش) ومسجل  ((2(( 3نا23) و2)

))2)،)تصدق  لسيد) 6)3نا23) بتاريخ)

للبطاقة) هللا،) لحامل  ظف2  م2 د 

 E62(595 رقم) للتع2يف   لوطنية 

هللا،) ظف2  مليكة  لفائدة  لسيدة 

للتع2يف) للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

حقوقه) بمجموع  (E27275( رقم)

 (19,44%( في)  ملشاعة  ملقدرة 

 ململوكة له في  ألصل  لتجاري  لكائن)

بم2 كش سيدي عباد   ل2قم)85) لذي)

هو عبارة عن مقهى،)مسجل بالسجل)

 لتجاري تحت رقم)225522،)بجميع)

و لتي) و ملعنوية  عناص2ه  ملاد3ة 

تملكها في ت2كة أبيه  مل2حوم لحسن)

مجموع) تقويم  تم  وقد  هللا،) ظف2 

 لحقوق  ملشاعة  ملتصدق با في مبلغ)

82.222)درهم.

د ئني  ملتصدق  ملذكور) رعلى 

إلى) بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن  أعاله 

باملحكمة) قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ)

من تاريخ نش2  إلعالن  ألول وينتهي في)

من نش2) ()25(  ليوم  لخامس عش2)

 إلعالن  لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

34 مكرر
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 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 22/))2)
حساب رقم 1217

في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�ضى 
بم2 كش) ومسجل  ((2(2 ماي) (5
وأم2) (29289/(2(2 سجل  إل3د ع)
باع) ((2(2/21( رقم) باستخالص 
بن) لكويس  عبد  ل2ز ق   لسيد 
لبطاقة  لتع2يف)  لع2بي،) لحامل 
 لوطنية رقم)E75299) لساكن بدرب)

 لساقية رقم)162)سيبع،)م2 كش.
 ألصل  لتجاري  ملستغل بالدكان)
 لكائن إقامة  ل2بيع))،)شارع  لكولف)
8،)سوق  ل2بيع،)سيبع،)م2 كش) رقم)
عبد  ملالك) لفائدة  لسيد  3ت 
للبطاقة  لوطنية)  حسن،) لحامل 
بتعاونية) E162565) لساكن  رقم)

 لنخيل رقم)22)سيبع،)م2 كش.
هذ   ألصل  لتجاري  لذي لم 3كن)
مسجل بالسجل  لتجاري بيع بجميع)
بمبلغ) و ملعنوية  عناص2ه  ملاد3ة 

222.222)درهم.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 
قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)
في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 
 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.
 لنش2ة   لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

35 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
إعالن هبة أصل تجاري

ملف رقم )2/))2)
حساب رقم 1252

بمقت�ضى عقد ع2في بم2 كش 3وم)
بتاريخ) ومسجل  ((2(2 سبتمبف) ((9 
وه1) بم2 كش،) ((2(2 نورمبف) ((2
أوسني،) لكائن) عبد  لعزيز   لسيد 
 ( رياض  وه2) إقامة   بم2 كش،)
للبطاقة) تاركة،) لحامل  (272 رقم)
صالحة (،E771111 رقم)  لوطنية 

ذو  نسية) ((2(8 ديسمبف) (1 لغا3ة) (

أغسطس) (9 بتاريخ) مغ2بية،) ملزد د 

أخيه  لسيد) لفائدة  بتنغيف،) (2979

 22 ب) أوسني،) لكائن   لحسين 

كاليفورنيا،) يس2ى،) نان  إقامة 

عين  لشق،) (6 شقة)  لطابق  ألول،)

لبطاقة)  لد ر  لبيضاء،) لحامل 

 E5982(7 رقم)  لتع2يف  لوطنية 

(،(2(( ربف 23) (( لغا3ة)  لصالحة 

بتاريخ) مغ2بية،) ملزد د  ذو  نسية 

مسم2ي2،) ب  (2977 مارس) (22

بجميع) كل  ألصل  لتجاري  تنغيف،)

و ملعنوية  لكائن) عناص2ه  ملاد3ة 

وسليمان،) ر نية  ب  مل2كز  لتجاري 

من) م2 كش،) ملكون  زد غيا،) تاركة 

مسجل) وهو  للتغذ3ة  لعامة،) محل 

تحت) بم2 كش  بالسجل  لتجاري 

بالسجل  لتحليلي. (96998 رقم)

رعلى د ئني  لو ه1  ملذكور أعاله)

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

36 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 22/))2)

حساب رقم 1251

تلقاه) موثق  عقد  بمقت�ضى 

 ألستاذ ر�ضى بوملان موثق بم2 كش،)

 بتاريخ)28)ماي)2)2)) ملسجل بتاريخ)

سجل  ملد خيل) (،(2(2 ماي) ((5

أم2) ((2(2-2212276-22272

توصيل) (25959 باستخالص)

97622219)22)2)،)باعت  لش2كة)

ساشيما«) »رياض  سابقا)  ملسماة 

ش2كة) »لوبو رياض«) و ملسماة حاليا)

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت ش2يك

)وحيد،)و لتي كانت مسجلة))بالسجل)

 لتجاري بم2 كش تحت رقم)17)66،)

ش2كة) »م2 ساش«) ش2كة) لفائدة 

و ملسجلة) محدودة،) مسؤولية  ذ ت 

بالسجل  لتجاري بم2 كش تحت رقم)
222917،) ميع  ألصل  لتجاري)

حي سيدي) مد3نة،)   لكائن بم2 كش،)
 ميمون،)درب سيدي مبارك،)رقم)255،)

مل2 كش) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

تحت رقم)17)66)من  لسجل  لتحليلي)

وتحت رقم)172)من  لسجل  لتفتيبي،)

و ملعنوية،) عناص2ه  ملاد3ة  بجميع 

درهم. ((22.622 قدره) بثمن  وذلك 

أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 

قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 

بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ من تاريخ)

في  ليوم) وينتهي  نش2  إلعالن  ألول 

 لخامس عش2))25()من نش2  إلعالن)

 لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

37 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بم2 كش

تقد3م أصل تجاري حصة في ش2كة

ملف رقم 21/))2)

حساب رقم 1261

في) مؤرخ  ع2في  عقد  بمقت�ضى 

بم2 كش) ومسجل  ((2(( 3نا23) (21

بتاريخ)2))3نا23)))2))قدمت  لسيدة)

لبطاقة) لبنى،) لحاملة   لصح2 وي 

 E192822 رقم)  لتع2يف  لوطنية 

 و لساكنة بتجزئة  لو زيس)2)ريال)15 

 PHARMACIE(الزدهار،)م2 كش لش2كة 

)SAADA) لكائن مق2ها  ال تماعي) 5

 292 5) ملحاميد) سعادة) بتجزئة 

م2 كش في طور  لتأسيس.

 ميع  ألصل  لتجاري  لكائن بتجزئة)

سعادة)5) ملحاميد)292)م2 كش و ملعد)
بالسجل  لتجاري) و ملسجل  صيدلية 

عناص2ه) بجميع  (7252( رقم) تحت 

 ملاد3ة و ملعنوية كحصة في ش2كة قوم)

بمبلغ)222.222)درهما.

رعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكور)

إلى) بتص2يحاتهم  3تقدمو   أن  أعاله 

باملحكمة) قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بم2 كش د خل أ ل 3بتدئ)

من تاريخ نش2  إلعالن  ألول وينتهي في)

من نش2) ()25(  ليوم  لخامس عش2)

 إلعالن  لثاني.

 لنش2ة   لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

38 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ش2كة مجموعة  ألشغال  لكبفى 

و ملعد ت
نش2  لحكم  لقا�ضي بفسخ 
مخصص  الستم2 رية وبفتح 
مسط2ة  لتصفية  لقضائية

يعلن  لسيد رئيس مصلحة كتابة)

بفاس) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

صدر) ((2(( 3نا23) ((6 بتاريخ) أنه 

بفاس) عن  ملحكمة  لتجارية  حكم 

رقم) في  مللف  ((2((/22 رقم) تحت 

بفسخ) ق�ضى  ((2(2/8228/(21

وبفتح مسط2ة) مخطط  الستم2 رية 

ش2كة) حق  في   لتصفية  لقضائية 

في) و ملعد ت،)  ألشغال  لكبفى 

شخص ممثلها  لقانوني  لكائن مق2ها)

 ال تماعي باملنطقة  ملسماة دونيا بين)

لسيدي)  لشعاب  لجماعة  لق2وية 

صف2و) إقليم  أحمد  بن  3وسف 

لدى) بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 

 ملحكمة  البتد ئية بصف2و تحت رقم)

)من آثار) 787)مع ما 3تفت1 عن ذلك)

قانونية و إلبقاء)على  ألستاذ محسن)

بولعيون قاضيا منتدبا و ألستاذ عبد)

عبد) و لسيد  له  نائبا  بنعدو   لقادر 

 لعزيز  لعبودي سند3كا في  ملسط2ة)

باإل 2 ء ت) كتابة  لضبط  وبقيام 

من) (581 في  ملادة) عليها   ملنصوص 

مدونة  لتجارة وشمول  لحكم بالنفاذ)

 ملعجل وبجعل  لصو ئ2  متيازية.
عن رئيس كتابة  لضبط

17
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 ملحكمة  لتجارية بفاس

BENOR(EURO(FES ش2كة
نش2  لحكم  لقا�ضي بفتح مسط2ة 

 إلنقاذ
مصلحة) رئيس  يعلن  لسيد 

باملحكمة  لتجارية) كتابة  لضبط 

 (2(( 3نا23) ((6 بتاريخ) أنه  بفاس 

عن  ملحكمة  لتجارية) حكم  صدر 

25/))2))في  مللف) بفاس تحت رقم)

ق�ضى) ((2(2/8225/(59 رقم)

بفتح مسط2ة  إلنقاذ في حق ش2كة)

BENOR(EURO(FES،) لكائن مق2ها)

)2)شارع  إلمام مالك م)  ال تماعي بـ)

ج راس و ملسجلة بالسجل  لتجاري)

باملحكمة  لتجارية بفاس تحت رقم)

من) ( مع ما 3تفت1 عن ذلك) (52259

آثار قانونية مع تعيين  ألستاذ محسن)

بولعيون قاضيا منتدبا و ألستاذ عبد)

 لقادر بنعدو نائبا له ملباش2ة إ 2 ء ت)

 ملسط2ة و لخبيف سميف بنيشو سند3كا)

 وشمول  لحكم بالنفاذ  ملعجل وإشعار

باإل 2 ء ت) بالقيام  كتابة  لضبط 

من) (581 في  ملادة) عليها   ملنصوص 

مدونة  لتجارة.
عن رئيس كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بفاس
ملف  لبيع رقم 22/))2)

حساب رقم )292
ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ بفاس  لطفي  ملوثق   محمد 
و ملسجل بتاريخ) ((2(2 ديسمبف) (22  
2)2)) لبائع  لسيدة) ديسمبف) ((1
للبطاقة) عمور  لحاملة   بتسام 
) لساكنة) (C527892 رقم)  لوطنية 
تجزئة وديع ط2يق  3موز ر) (6 شقة) (:
أسية  لبوشيخي) (: 22.) ملشتفي) راس)
 TALLEZZOHO( UR ش2كة) عن 
رقم  لبطاقة  لوطنية) (PHARMA
د3ار  ألندلس) (: C917287) لساكنة)
 22 رقم) (2 طابق) (6 عمارة) (1 هـ) ج 

بوسكورة  لنو ص2  لد ر  لبيضاء.

بيع أصل تجاري لألصل  لتجاري)

رقم))57721.

 AV.( ISKANDARIA (: ب)  لكائن 

 N°( 21( RCE( MANAGOI( MT

.FLEURI II FES

بثمن قدره):)222.222)درهم.

أ ل) د خل  وتقبل  لتع2ضات 

خمسة عش2 3وما من تاريخ  لنش2ة)

 لثانية بالج2يدة  ل2سمية.

 لنش2ة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):) لسيد  ملصطفى خطابي
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 ملحكمة  لتجارية بفاس

ملف  لبيع رقم )2/))2)

حساب رقم 2956

حبيبة) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ بفاس   رياللي  ملقد م  ملوثق 

بتاريخ و ملسجل  ((2(( 3نا23) (22   

))2)) لبائع  لسيد عبد) 3نا23) (22  

للبطاقة) ب2 دة  لحامل   ل2حيم 

عن ش2كة) (C2(7222  لوطنية رقم)

  TANNERIE( BERRADA( FRERES

 لساكن):)ريال رقم)6))تجزئة  لنخيل)

شارع عالل بن عبد هللا راس.) ملشتفي:)

ك2د وي) راطمة  عن  محمد  لوردي 

 CUIR( TRAITEMENT ممثلة ش2كة)

 C5596(6 رقم  لبطاقة  لوطنية)

2) نان  الدري�ضي) زنقة) (  لساكن:)

سيدي بو يدة راس)2.

بيع أصل تجاري  ملسجل بالسجل)

 لتجاري رقم))26562.

 2(BIS(RUE(NADOR(:(لكائن ب 

.Q(I(DOKKARAT,(FES

بثمن قدره):)982.222)درهم.

أ ل) د خل  وتقبل  لتع2ضات 

خمسة عش2 3وما من تاريخ  لنش2ة)

 لثانية بالج2يدة  ل2سمية.

 لنش2ة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء):) لسيد  ملصطفى خطابي
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية
رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق ش2كة سو لو تا23
إشعار

22)) لصادر) بمقت�ضى حكم رقم)
بتاريخ)22)ديسمبف)2)2))بامللف رقم)
لدى  ملحكمة) ((2(2/822(/((6
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�ضى)
بفتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في)
حق ش2كة سو لو تا23 ذ ت  لسجل)
 لتجاري رقم)229222)و لكائن مق2ها)
 ال تماعي)26)زنقة ريمي ز وية شارل)

ريل بلفد23  لد ر  لبيضاء.
وعين  لسيد عبد  ل2ريع بوحم2ية)
سالم) نائبه  ملهدي  منتدبا  قاضيا 
و لسيد عبد  ل2حمان  المالي سند3كا.
من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 
للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)
نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء) أ ل 
مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   إلشعار 
بالنسبة) بشه2ين  هذ   أل ل  تمد3د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
 729 و) (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و)2)7)من مدونة  لتجارية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

23

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية
رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق ش2كة بالتينيوم باور
22) لصادر) رقم) بمقت�ضى حكم 
رقم) بامللف  ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)
لدى  ملحكمة) ((2(2/8222/261
 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�ضى)
مسط2ة  لتصفية  لقضائية) بفتح 
ذ ت) باور  بالتينيوم  ش2كة  حق  في 
 222629 رقم)  لسجل  لتجاري 
عمارة) مق2ها  ال تماعي  و لكائن 
سيكما  لطابق  لثالث إقامة  ألراق)
سيدي) الكولين  حي  (119/152 رقم)

مع2وف  لد ر  لبيضاء.

وعين  لسيد عبد  ل2ريع بوحم2ية)
سالم) نائبه  ملهدي  منتدبا  قاضيا 
سند3كا) بوعزة  خالد  و لسيد 
مكتبه  ملحكمة  لتجارية)  لكائن 

 لد ر  لبيضاء.
من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 
للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)
نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء) أ ل 
مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   إلشعار 
بالنسبة) بشه2ين  هذ   أل ل  تمد3د 
إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)
 729 و) (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و)2)7)من مدونة  لتجارية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية
رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق ش2كة موبيليا
إشعار 

بمقت�ضى حكم عدد)212) لصادر)
عدد) ( بامللف) ((2(2 أكتوب2) (7 بتاريخ)
لدى  ملحكمة) ((2(2/8228/52
ق�ضى) بالبيضاء) لذي   لتجارية 
مسط2ة  لتصفية  لقضائية) بفتح 
ذ ت  لسجل) في حق ش2كة موبيليا،)
 لتجاري عدد)92225)و  لكائن مق2ها)
بوسكورة) صالح  ) والد   ال تماعي)
) ملهدي) وعن  لسيد)  لد ر  لبيضاء)

سالم قاضيا منتدبا.
و لسيد محمد)) لعم2 وي سند3كا)
مكتبه  ملحكمة  لتجارية)  لكائن 

 لبيضاء.
من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 
للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 
ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)
 ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)
نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء)   ل 
مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   الشعار 
بالنسبة) بشه2ين  هذ   ال ل  تمد3د 
إلى  لد ئنيين  لقاطنين خارج  ململكة)
و729  (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و2)7)من مدونة  لتجارة.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

25 
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  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية

رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق ش2كة  لبياز و لتهامي

إشعار  
9) لصادر) عدد) حكم  بمقت�ضى 

عدد) ( بامللف) ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)

لدى  ملحكمة) ((2((/8225/22

 لتجارية بالبيضاء) لذي ق�ضى بفتح)

مسط2ة  لتصفية  لقضائية في حق)

ذ ت  لسجل) و لتهامي،) ش2كة  لبياز 

و لكائن) (((9522 عدد)  لتجاري 

11)زنقة سعد  بي) ( مق2ها  ال تماعي)

وقاس وزنقة  لنصور  لد ر  لبيضاء)

وعين  لسيد  نس أبو))خصي1 قاضيا)

منتدبا نائبه محمد  مين  البي.

سند3كا) بنز كور  عادل  و لسيد 

 لكائن مكتبه)19)زنقة  ون  وريس)

حي كوتيي  لطابق)6)على  ليمين  لد ر)

 لبيضاء.

من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 

للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)

نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء)   ل 

مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشه2ين  هذ   ال ل  تمد3د 

إلى  لد ئنيين  لقاطنين خارج  ململكة)

و729  (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و2)7)من مدونة  لتجارة.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية

رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق  ملسيف  حمد أمين قند3ل

إشعار 
بمقت�ضى حكم عدد)285) لصادر)

بتاريخ)25)نورمبف)2)2))بامللف))عدد)

لدى  ملحكمة) ((2(2/82(2/61

ق�ضى) بالبيضاء) لذي   لتجارية 

مسط2ة  لتصفية  لقضائية بفتح 

قند3ل،) في حق  ملسيف  حمد  مين  (

 51892 ذ ت  لسجل  لتجاري عدد)

ريال) (2 زنقة) (2 ( و لكائن حي  ل2 حة)
وعين) 8) لد ر  لبيضاء) رقم) ر اء)

منتدبا) قاضيا  سالم   لسيد  ملهدي 

نائبه عبد  ل2ريع بو حم2ية.

محمد  لعم2 وي سندكا) ( و لسيد)

مكتبه  ملحكمة  لتجارية)  لكائن 

 لبيضاء.

من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 

للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)

نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء)   ل 

مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   الشعار 

بالنسبة) بشه2ين  هذ   ال ل  تمد3د 

إلى  لد ئنيين  لقاطنين خارج  ململكة)

و729  (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و2)7)من مدونة  لتجارة.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية

رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق ش2كة  ورورليكس

إشعار

9))) لصادر) بمقت�ضى حكم رقم)

بتاريخ)7))ديسمبف)2)2))بامللف رقم)

لدى  ملحكمة) ((2(2/822(/((9

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�ضى)

بفتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في)

حق ش2كة  ورورليكس ذ ت  لسجل)

 لتجاري رقم)217829)و لكائن مق2ها)

ساحة  ألمم  ملتحدة) ((8  ال تماعي)

س  لد ر) م  ب  عمارة  (،22  لطابق)

 لبيضاء..

قاضيا) خصي1  أبو  أنس  ( وعين)

أمين  البي) محمد  نائبه  منتدبا 

و لسيد محمد  لعم2 وي سند3كا.

من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 

للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ

) ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)

نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء) أ ل 

مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   إلشعار 

بالنسبة) بشه2ين  هذ   أل ل  تمد3د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 729 و) (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و)2)7)من مدونة  لتجارية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

مكت1  لتصفية و لتسوية  لقضائية

رتح مسط2ة  لتصفية  لقضائية في 

حق ش2كة ب2يطانيك  وطيل

إشعار

26) لصادر) رقم) بمقت�ضى حكم 

رقم) بامللف  ((2(( 3نا23) (22 بتاريخ)

لدى  ملحكمة) ((2(2/822(/29

 لتجارية بالد ر  لبيضاء) لذي ق�ضى)

مسط2ة  لتصفية  لقضائية) بفتح 

في حق ش2كة ب2يطانيك  وطيل ذ ت)

 لسجل  لتجاري رقم)92892)و لكائن)

طفيل) زنة  بن  مق2ها  ال تماعي22)

 لد ر  لبيضاء.

وعين  لسيد عبد  ل2ريع بوحم2ية)

سالم) نائبه  ملهدي  منتدبا  قاضيا 

عبد  ل2حمان  المالي) و لسيد 

سند3كا..

من  لد ئنين) راملطلوب  وعليه 

للسند3ك  ملعين) بد3ونهم   لتص2يح 

ضمن قائمة موقعة تتضمن  ملبالغ)

 ملطلوبة م2رقة بالوثائق وذلك د خل)

نش2) تاريخ  من  شه2ين  بتد ء) أ ل 

مع) بالج2يدة  ل2سمية  هذ   إلشعار 

بالنسبة) بشه2ين  هذ   أل ل  تمد3د 

إلى  لد ئنين  لقاطنين خارج  ململكة)

 729 و) (581 للمو د) طبقا   ملغ2بية 

و)2)7)من مدونة  لتجارية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 222128

حساب رقم : 27257

عقد تقدمه
إشعار

ب2يسول  ملهدي  لحامل)  لسيد 

 BE569085(للبطاقة  لوطنية رقم

بصفته ممتل للشخص  لطبيعي)

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجل 

 228266 عدد) تحت   لبيضاء)
وبصفته مسيف وحيد لش2كة في طور)

 لتكوين.

خصاصها كالتالي):

تم تص2يح على ما3لي):

تم  لقيام بتقدمه طبيعية لش2كة)

 SOCIETE(NOUR(HOUDA(CASA

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 

بش2يك و حد مق2ها  ال تماعي)

بإقامة حي  لحسني حي ليساسفة)
 2 رقم) (55 تجزئة 3اسين تجزئة رقم)

 لبيضاء

تم  ملساهمة في  لش2كة  ملذكورة)

أعاله بجميع عناص2 أصول وخصوم)

للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 

للعناص2) مالكة  وتصبح  لش2كة 

 ملساهم بها  بتد ء)من 3وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمه  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

 النتفاع  بتد ء) النشاء) لنهائي لهذه)

 لش2كة  ألصل  لتجاري  لكائن بالد ر)

 لبيضاء.

ب إقامة حي  لحسني حي ليساسفة)
 2 رقم) (55 تجزئة 3اسين تجزئة رقم)
 لبيضاء))و ملسجل بالسجل  لتجاري)

  228266 تحت عدد) بالد ر  لبيضاء)

بمكت1) تسجل  رالتع2ضات  وبذلك 

بكت1) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لسجل  لتجاري.)

 لنش2ة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 222126

حساب رقم : 27251

عقد تقدمة
ناص2  لحامل)  لسيد  حمد 

رقم) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 

للشخص) ممثل  بصفته  (B558641
 لطبيعي و ملسجل بالسجل  لتجاري)

 285962 رقم) بالد ر  لبيضاء)

وبصفته مسيف وحيد في ش2كة في طور)

 لتكوين خصائصها  لتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 SOCIETE( AZAGHARE( AKKA«

ش2كة) (EQUIPEMENT«( SARL( AU

بش2يك) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

زنقة) (،77 مق2ها  ال تماعي) و حد 

 ( ز وية شارع) عبد  لك2يم  لخطابي،)

تم  ملساهمة) مارس،) لد ر  لبيضاء)

بجميع) أعاله  في  لش2كة  ملذكورة 

وخصوم  ألصل) أصول  عناص2 

للشخص  لطبيعي وتصبح)  لتجاري 

 لش2كة مالكة للعناص2  ملساهم بها)

من 3وم تسجيلها في  لسجل)  بتد ء)

 لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)

:) ألصل) ب) لهذه  لش2كة   لنهائي 

(،77  لتجاري  لكائن بالد ر  لبيضاء)
ز وية) عبد  لك2يم  لخطابي،) زنقة 

مارس،) لد ر  لبيضاء،) (( شارع)

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

.285962

تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 

مكت1  لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

53 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 222121

حساب رقم : 27252

عقد تقدمة

ب2 دة  لحاملة) سعد3ة   لسيدة 

 R25275 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ممثلة  بصفتها 

رقم) بالسجل  لتجاري  ومسجلة 

وحيدة) مسيفة  وبصفتها  ((25788

في طور  لتكوين خصائصها) لش2كة 

كالتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة))

 PHARMACIE(DU(ROND(POINT

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  (SARL AU

مق2ها) و حد  بش2يك  محدودة 

موالي) شارع  (،(22 ب)  ال تماعي 

تم) A2) لبفنو�ضي  محمد  لباعم2 ني)

 ملساهمة في  لش2كة  ملذكورة أعاله)

بجميع عناص2 أصول وخصوم  ألصل)

وتصبح) للشخص  لطبيعي   لتجاري 

 لش2كة مالكة للعناص2  ملساهم بها)

من 3وم تسجيلها في  لسجل)  بتد ء)

 لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

 النتفاع  بتد ء) إلنشاء) لنهائي لهذه)

 لش2كة  ألصل  لتجاري  لكائن بالد ر)

 لبيضاء)ب)22)،)شارع موالي محمد)

ومسجل) A2) لبفنو�ضي،)  لباعم2 ني)

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية)

بالد ر  لبيضاء)تحت رقم)25788).

تسجل) رالتع2ضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 

مكت1  لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

54 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : )22212

حساب رقم : )2677

عقد تقدمة

 لسيد محمد  ل2 زي  إلسماعيلي)

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

BK158648)بصفته ممثل للشخص)

 لطبيعي ومسجل بالسجل  لتجاري)

وحيد) وبصفته مسيف  (259261 رقم)

في طور  لتكوين خصائصها) لش2كة 

كالتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 STE( PHARMACIE( ANNAJAT

ذ ت) ش2كة  (CASA SARL AU

و حد) بش2يك  محدودة  مسؤولية 

مق2ها  ال تماعي)2)،)عمارة ج شارع)

تيشكا  لبستان حي  إلنارة عين  لشق)

 لد ر  لبيضاء)تم  ملساهمة في  لش2كة)

 ملذكورة أعاله بجميع عناص2 أصول)

للشخص) وخصوم  ألصل  لتجاري 

مالكة) وتصبح  لش2كة   لطبيعي 

من 3وم) للعناص2  ملساهم بها  بتد ء)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

 النتفاع  بتد ء) إلنشاء) لنهائي لهذه)

ب)  لش2كة  ألصل  لتجاري  لكائن 

عمارة ج شارع تيشكا  لبستان) (،(2

حي  إلنارة عين  لشق  لد ر  لبيضاء))

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة)

رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)  لتجارية 

.259261

تسجل) رالتع2ضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 

بمكت1  لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

55 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 222122

حساب رقم : 26757

عقد تقدمة

 لسيد غ2ب عبد  لهادي  لحامل)

 QA31228 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ممثل  بصفته 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجل 

وبصفته) (22662( رقم)  لبيضاء)

مسيف وحيد لش2كة في طور  لتكوين)

خصائصها كالتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 PHARMACIE( EL( MOSTAKBAL

مسؤولية) ذ ت  ش2كة  (SARL AU

مق2ها) و حد  بش2يك  محدودة 

حي) شارع  ررود  (،62 ب)  ال تماعي 

 ملستقبل  لد ر  لبيضاء)تم  ملساهمة)

بجميع) أعاله  في  لش2كة  ملذكورة 

وخصوم  ألصل) أصول  عناص2 

للشخص  لطبيعي وتصبح)  لتجاري 

 لش2كة مالكة للعناص2  ملساهم بها)

من 3وم تسجيلها في  لسجل)  بتد ء)

 لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

 النتفاع  بتد ء) إلنشاء) لنهائي لهذه)

ب)  لش2كة  ألصل  لتجاري  لكائن 

62،)شارع  ررود حي  ملستقبل  لد ر)

 لبيضاء))و ملسجل بالسجل  لتجاري)

بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم))22662.

تسجل) رالتع2ضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 

بمكت1  لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

56 مكرر
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم 222128

حساب رقم 26755

رشيدة،) لحاملة)  لسيدة  لناقي 

 BJ244125 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ممثلة  بصفتها 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجلة 

 لبيضاء)تحت رقم)122722)وبصفتها)

طور) في  لش2كة  وحيدة  مسيفة 

 لتكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 PHARMACIE(ABOUAB(ESSALAM

»صيدلية أبو ب  لسالم«) (SARL AU

ش2كة ذ ت مسؤولية محدودة بش2يك)

 (  و حد مق2ها  ال تماعي ب  لسالم)

أهل  لغالم،) (28 ج) رقم   تجزئة 

 لد ر  لبيضاء.

تم مساهمة في  لش2كة  ملذكورة)

أعاله بجميع عناص2 أصول وخصوم)

للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 

للعناص2) مالكة  وتصبح  لش2كة 

 ملساهم بها  بتد ء)من 3وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

 النتفاع  بتد ء) النشاء) لنهائي لهذه)

 لش2كة  ألصل  لتجاري  لكائن بالد ر)

رقم) تجزئة  (،( ب  لسالم)   لبيضاء)

ج)28)أهل  لغالم،) لد ر  لبيضاء.

و ملسجل بالسجل  لتجاري بالد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)122722.

وبذلك رالتع2ضات تسجل بمكت1)

بكت1) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

57 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم 222126

حساب رقم 26751

عبد  ل2حيم  بجاني،)  لسيد 

رقم) للبطاقة  لوطنية   لحامل 

للشخص) ممثل  بصفته  (BK37069
 لطبيعي ومسجل بالسجل  لتجاري)

 112666 رقم) تحت  بالد ر  لبيضاء)

وبصفته مسيف وحيد لش2كة في طور)

 لتكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 PHARMACIE(HAY(ASSOUROUR

حي  لس2ور«) »صيدلية  (SARL AU

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 

ب) مق2ها  ال تماعي  و حد  بش2يك 

(،2 )2)رقم) ))إقامة) حي  لس2ور ج ح)

 لطابق  لسفلي)H،) لد ر  لبيضاء.

تم مساهمة في  لش2كة  ملذكورة)

أعاله بجميع عناص2 أصول وخصوم)

للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 

للعناص2) مالكة  وتصبح  لش2كة 

 ملساهم بها  بتد ء)من 3وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

 النتفاع  بتد ء) النشاء) لنهائي لهذه)

 لش2كة  ألصل  لتجاري  لكائن)

بالد ر  لبيضاء)ب حي  لس2ور ج ح)) 

(،H(إقامة))2)رقم)2،) لطابق  لسفلي 

 لد ر  لبيضاء.

و ملسجل بالسجل  لتجاري بالد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)112666.

وبذلك رالتع2ضات تسجل بمكت1)

بكت1) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

58 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

عقد تقدمة

ملف رقم 222121

حساب رقم 26756

محمد  لحارتي،) لحامل)  لسيد 

 B357968 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ممثل  بصفته 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  ومسجل 

 لبيضاء)تحت رقم)285228)وبصفته)

مسيف وحيد لش2كة في طور  لتكوين.

خصائصها كالتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 ETS( MED( EL( HARTI( SARL( AU

محدودة) مسؤولية  ذ ت  ش2كة 

ب) مق2ها  ال تماعي  و حد  بش2يك 

عين) ط2يق زناتة،) (،( تجزئة ريو رقم)

 لسبع،) لد ر  لبيضاء.

تم مساهمة في  لش2كة  ملذكورة)

أعاله بجميع عناص2 أصول وخصوم)

للشخص  لطبيعي)  ألصل  لتجاري 

للعناص2) مالكة  وتصبح  لش2كة 

 ملساهم بها  بتد ء)من 3وم تسجيلها)

في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

وسيكون) هذ   لعقد  توقيع  من 

أ3ضا  النتفاع  بتد ء) النشاء) لها 

 لنهائي لهذه  لش2كة  ألصل  لتجاري)

ب تجزئة ريو)  لكائن بالد ر  لبيضاء)

عين  لسبع،) زناتة،) ط2يق  (،(  رقم)

 لد ر  لبيضاء.

و ملسجل بالسجل  لتجاري بالد ر)

 لبيضاء)تحت رقم)285228.

وبذلك رالتع2ضات تسجل بمكت1)

بكت1) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

59 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : )22212

حساب رقم : 26629

عقد تقدمة
عثماني  لحاملة) هدى   لسيدة 

رقم) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 

W(58226)بصفته ممثلة للشخص)
 لطبيعي و ملسجل بالسجل  لتجاري)

 1(9(22 رقم) بالد ر  لبيضاء)

وبصفتها مسيفة وحيدة في ش2كة في)

طور  لتكوين خصائصها  لتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 LABORATOIRE( OTHMANI«

 D’ANALYSES( MEDICALES«

ذ ت  ملسؤولية) ش2كة  (SARL AU

مق2ها) و حد  بش2يك   ملحدودة 

 ال تماعي حي  لعم2ية إقامة  لقدس)

مجموعة)22)محل رقم)))عين  لشق،)

 لد ر  لبيضاء)تم  ملساهمة في  لش2كة)
 ملذكورة أعاله بجميع عناص2 أصول)

للشخص) وخصوم  ألصل  لتجاري 

مالكة) وتصبح  لش2كة   لطبيعي 

من 3وم) للعناص2  ملساهم بها  بتد ء)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)

:) ألصل) ب) لهذه  لش2كة   لنهائي 

حي) بالد ر  لبيضاء)  لتجاري  لكائن 

مجموعة) إقامة  لقدس   لعم2ية 

عين  لشق،) لد ر) (( رقم) محل  (22
 لبيضاء،)و ملسجل بالسجل  لتجاري)

بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم)22)9)1.

تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 

مكت1  لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  ألولى
رئيس كتابة  لضبط

60 مكرر
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 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 222511
حساب رقم : 28592

بيع أصل تجاري
حدو) كلثوم  روتت  لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحاملة 
رقم)B196925)لفائدة  لسيد لحسن)
لبطاقة  لتع2يف)  ل2 مي  لحامل 
و لسيدة) (B17837 رقم)  لوطنية 
لبطاقة) كلثومة  د وي  لحاملة 
 BJ49528 رقم)  لتع2يف  لوطنية 
لش2كة) مسيف ن  بصفتهما  3مثالن 
ش2كة) (»PLACE( VOYAGEURS«
محدودة  ملسؤولية مق2ها  ال تماعي))
ب2يما  وريس) إقامة  بالد ر  لبيضاء)
26) لطابق) رقم) شقة  (225 رقم)
 22  لثالث ز وية مصطفى  ملعاني و)
بالسجل  لتجاري) و ملسجل  3نا23 
مجموع  ألصل) (5(7715 رقم) تحت 
)ك2يم2ي()  لتجاري عبارة عن مقهى)
زنقة) (62 بالد ر  لبيضاء)  لكائن 
محمد بن  ل2 �ضي  لسالوي بلفيد23،)
و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت رقم)

.12916(
تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم ))2225
حساب 52)28

روت  لسيد  حمد  محيلن)
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
B621714)لفائدة  لسيد عبد  لك2يم)
لبطاقة  لتع2يف)  محيل  لحامل 

.BJ102646(لوطنية 
مجموع  ألصل  لتجاري وهو عبارة)
بالتقسيط) بيع  ملو د  لغد ئية  عن 
زنقة) (22 بالد ر  لبيضاء) و ملتو  د 

ملنتو ز  لحي  ملحمدي.

رقم) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
.227571

تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

73 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم 1)2225
حساب 62)28

سومية) مخلص  روتت  لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحاملة 
لفائدة  لسيدة صوريا) (BE585002
 SOFIA مسيفة  لش2كة) لحديي 
SANTE SARL AU) لحاملة لبطاقة)

.BB104687(لتع2يف  لوطنية 
مجموع  ألصل  لتجاري  ملعد)
 PHARMACIE« لصيدلية  ملسماة)
بالد ر) و ملتو  د  (»AL( BASMALA
شفشاوني) شارع  و8))  لبيضاء)
بالسجل) ( 2) ملسجل) إقامة  طلنتيك)

 لتجاري رقم)228162.
تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

74 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم 6)2225
حساب 65)28

شعضور) نبيل  روت  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
زه2 ء) لفائدة  لسيدة  (BK209748
لبطاقة  لتع2يف) رحموني  لحاملة 

.BK214240(لوطنية 
مجموع  ألصل  لتجاري  ملعد)
بالد ر) مقهى  ملتو  د  الستغالل 
 25 إقامة) (( مد3نة  ل2حمة)  لبيضاء)
و ملسجل)) د ر بوعزة.) (2 رقم) (2 عمارة)

بالسجل  لتجاري رقم)118696.

تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.

 لنش2ة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

75 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 8)2221

حساب رقم : 27221

عقد تقدمة
روزية  لحاملة) عميف   لسيدة 

 B423087 رقم) للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي) ممثلة  بصفتها 

بالد ر) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

 لبيضاء)تحت رقم)92858))وبصفتها)

مسيفة وحيدة لش2كة في طور  لتكوين)

خصائصها  لتالي):

تم تص2يح على ما 3لي):

تم  لقيام بتقدمة طبيعية لش2كة)

 ASSURANCE( ALOM( SARL( AU

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة) ش2كة 

بش2يك وحيد مق2ها  ال تماعي بـ):)8،)

شارع  حمد  ملجاطي  ملعاريف،) لد ر)

في  لش2كة) تم  ملساهمة   لبيضاء)
 ملذكورة أعاله بجميع عناص2 أصول)

للشخص) وخصوم  ألصل  لتجاري 

مالكة) وتصبح  لش2كة   لطبيعي 

من 3وم) للعناص2  ملساهم بها  بتد ء)

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

من) للش2كة  ملستفيدة  سيكون 

لألصل) كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من) تقدمته  بتد ء)  لتجاري  لحال 

توقيع هذ   لعقد وسيكون لها أ3ضا)

تاريخ  إلنشاء) من   النتفاع  بتد ء)

:) ألصل) ب) لهذه  لش2كة   لنهائي 

(،8 بالد ر  لبيضاء)  لتجاري  لكائن 

شارع  حمد  ملجاطي  ملعاريف،) لد ر)
و ملسجل بالسجل  لتجاري)  لبيضاء)

بالد ر  لبيضاء) باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم)92858).

تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 

مكت1  لسجل  لتجاري.

 لنش2ة  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

76 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم 222526
حساب )2822

د3وري) رشيدة  روتت  لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحاملة 
م2يم) لفائدة  لسيدة  (B28801
 لسك2 تي  لحاملة لبطاقة  لتع2يف)

.BE643534(لوطنية 
مجموع  ألصل  لتجاري  ملعد)
للنساء) و لتجميل  لصالون  لحالقة 
»صالون  لورود  لثالثة«)  ملسمى)
و ملتو  د بالد ر  لبيضاء)25)زنقة أبو)
 لشجاع  لف2�ضي/بوركون  لطابق)
بالسجل  لتجاري) (  ألر�ضي و ملسجل)

رقم)2728)2.
تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.

 لنش2ة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

77 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم 222528
حساب 28112

روت  لسيد  عف2 تجتين  لحامل)
 BP38788(لبطاقة  لتع2يف  لوطنية
لفائدة  لسيد محمد وسيط  لحامل)
.BL52301(لبطاقة  لتع2يف  لوطنية
مجموع  ألصل  لتجاري  ملعد)
لبيع  ألو ني  ملنزلية)) الستغالله 
ف) بلوك  بالد ر  لبيضاء)  ملتو  د 
تجزئة لوكونطو ر بنجد3ة.) (217 رقم)
رقم) بالسجل  لتجاري  ( و ملسجل)

.1189((
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تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

78 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
بيع حق  إل3جار

ملف رقم )22251
حساب 28512

رشيد) بوك2ن  روت  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 

,(W2(6117
هللا  لحامل) عبد  بوك2ن   لسيد 
,W26588(لبطاقة  لتع2يف  لوطنية
 لسيدة راطمة  حسيني  لحاملة)
,W92989(لبطاقة  لتع2يف  لوطنية
بوك2ن  لحاملة) نبيلة   لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)

,W272912
بوك2ن  لحاملة) ليلى   لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)

,W272912
بوك2ن  لحاملة) نعيمة   لسيدة 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)

,W285722
بوك2ن  لحاملة) راطمة   لسيدة 
,N61216(لبطاقة  لتع2يف  لوطنية

عم2  لش2 دي) لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 

.U59652
في) مشاعة  حقوق  تفويت 
بالد ر  لبيضاء) ) ملتو  د   لك2 ء)
ستف سبورغ.) زنقة  عم2  درب  (262
رقم) بالسجل  لتجاري  ( و ملسجل)

.118296/11829(
تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية) بمكت1  لضبط 
بالد ر) مكت1  لسجل  لتجاري 
عش2) خمسة  أ ل  د خل   لبيضاء)

3وما  ملو لي للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

79 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف تفويت  صل تجاري

عن ط2يق  لبيع
ملف رقم : )2/))2)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
أنه بمقت�ضى عقد ع2في مؤرخ في)22 
راطمة) باعت  لسيدة  (،(2(( 3نا23)
حي  لعالية) بطنجة  سكال  لساكنة 
 (9 رقم) سجلما�ضي  زنقة  حمد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية) و لحاملة 
بالسجل) و ملسجلة  (K302838 عدد)
(،9975(  لتجاري بطنجة تحت رقم)
مجموع  الصل  لتجاري  لكائن)
 5( رقم) مصور  بني  زنقة  بطنجة 
م2شان لفائدة  لسيد أحمد بيف2كان)
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
قيمة) وحددت  (،N(((12( عدد)
 الصل  لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ)
إ مالي قدره)2.222)))عش2ون ألف()

درهم.
رإن  ميع  لتع2ضات) وعليه 
تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)
25)3وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)
81 للفصل) طبقا    لنش2ة  لثانية 

وما 3ليه من مدونة  لتجارة.
 لنش2ة  ألولى

عن))رئيس كتابة  لضبط
خد3جة أقشور

19 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة

 ملف تفويت  صل تجاري

عن ط2يق  لهبة
ملف رقم : 22/))2)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 29 أنه بمقت�ضى عقد هبة مؤرخ في)
وه1  لسيد  ب2 هيم) (،(2(( 3نا23)
حي  لقدس) بطنجة  ه2دوز  لساكن 
بيف  لشيفاء)و لحامل) (9 27)رقم) زنقة)
عدد) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 
بالسجل) و ملسجل  (KB105752
 لتجاري بطنجة تحت رقم))25286،)
مجموع  الصل  لتجاري  لكائن

رقم) (2(8 بطنجة حي بنكيف ن زنقة) (

)))مك2ر لفائدة  لسيد  و د ه2دوز)

لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 

قيمة) وحددت  (،KB99148 عدد)

 الصل  لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ)

)عش2ة ألف() (22.222 إ مالي قدره)

درهم.

رإن  ميع  لتع2ضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

25)3وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

81 للفصل) طبقا    لنش2ة  لثانية 

وما 3ليه من مدونة  لتجارة.

 لنش2ة  ألولى
عن))رئيس كتابة  لضبط

خد3جة أقشور

20 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
 ملف تفويت  صل تجاري

عن ط2يق  لبيع

ملف رقم : 21/))2)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) باملحكمة  لتجارية   لضبط 

مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�ضى  أنه 

باع  لسيد) (،(2(2 ديسمبف) ((( في)

بطنجة) بودر ت  لساكن  منصف 

ناص2  لدرعي) زنقة  بن  حي  لنز هة 

لبطاقة  لتع2يف) و لحامل  (22 رقم)

و ملسجل) (K328419 عدد)  لوطنية 

بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم)
مجموع  الصل  لتجاري) (،72782

 لذي هو عبارة عن صيدلية و لكائن)

إقامة) شارع  لجيش  مللكي  بطنجة 

لفائدة) س  بلوك  (229 رقم) 3مانية 

 لسيدة ناد3ة  لدغار  لحاملة لبطاقة)

 GK16082 عدد)  لتع2يف  لوطنية 

موثقة) وكالة  بمقت�ضى  تنوب   لتي 

2)2))عن  لسيد) 25)ديسمبف) بتاريخ)

رضا بحاجي  لحامل لبطاقة  لتع2يف)

وحددت) (،D988987 عدد)  لوطنية 

قيمة  الصل  لتجاري موضوع  لبيع)

 622.222 قدره) إ مالي  مبلغ  في 

)ستمائة ألف()درهم.

رإن  ميع  لتع2ضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

25)3وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

81 للفصل) طبقا    لنش2ة  لثانية 

وما 3ليه من مدونة  لتجارة.

 لنش2ة  ألولى
عن))رئيس كتابة  لضبط

خد3جة أقشور

21 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة

ملف تقد3م  صل تجاري كحصة في 

 ش2كة في طور  لتأسيس

ملف رقم : 22/))2)

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)

 باملحكمة  لتجارية بطنجة أنه بمقت�ضى

(،(2(( 3نا23) (1 عقد ع2في مؤرخ في)

عادل حسو ن  لحامل) قدم  لسيد 

عدد) لبطاقة  لتع2يف  لوطنية 

حي) بطنحة  و لساكن  (K160577

بالسجل) و ملسجل  بوبانة  ل2ه2 ه 

(،26111  لتجاري بطنجة تحت رقم)

بطنجة)  ألصل  لتجاري  لكائن 

 2(7 رقم) بيف  لشيفا  حي  لقو دس 

كحصة في ش2كة في طور  لتأسيس)

 GRANDE( PHARMACIE« مسماة)

.»AL(JAMAE(SARL(AU

وبناء)على تق2ي2 م2 ق1  لحصص)

2)2))رقد تم) 2))ديسمبف)  ملؤرخ في)

تقييم  ألصل  لتجاري  ملذكور أعاله)

)أربعمائة وتسعون) (192.222 بقيمة)

ألف()دهم.

رإن  ميع  لتع2ضات) وعليه 

تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)

25)3وما  بتد ء)من تاريخ) د خل أ ل)

81 للفصل) طبقا    لنش2ة  لثانية 

وما 3ليه من مدونة  لتجارة.

 لنش2ة  ألولى
عن))رئيس كتابة  لضبط

خد3جة أقشور

22 مكرر
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 22/))2)
حساب رقم : 1581

 لط2ف  ألول):
ورثة  مليلودي طاها.

 لط2ف  لثاني):
رقم  لبطاقة) سميفة  ل2 زي،)
(،W227165  لتع2يف  لوطنية رقم)

مغ2بية  لجنسية.
 ألصل  لتجاري):)بيع  ملالبس.

 22 2) لكائن زنقة) رقم) (:  لعنو ن)
حي  ل2شاد  ل2باط.

رقم  لسجل  لتجاري):)28276.
بمصلحة) وستقبل  لتع2ضات 
باملحكمة  لتجارية)  لسجل  لتجاري 
 25 عش2) خمسة  غا3ة  إلى  بال2باط 

3وما من صدور  إلعالن  لثاني.
 لنش2ة  ألولى 

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

30 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بال2باط

مصلحة كتابة  لضبط

قسم معالجة صعوبة  ملقاولة

تصفية قضائية لش2كة صوميكول
ملف رقم ))/28/)22)

بيان بإ3د ع أم2 توزيع صادر عن 
 لقا�ضي  ملنتدب

) ملادة 668)
علم  لد ئنين  ملعنيين) في  ليكن 
لش2كة) بد3ون  لتصفية  لقضائية 
 729 رقم) أن  ألم2  صوميكول 
 لصادر عن  لقاضية  ملنتدبة بتاريخ)
رقم) في  مللف  ((2(2 ديسمبف) ((2
2/8221/592)2))و لقا�ضي بإصالح)
بأم2  لتوزيع)  لخطإ  ملادي  لو رد 
عن  لقاضية  ملنتدبة) (29 رقم)
في  مللف رقم) ((229 3نا23) ((( بتاريخ)
و لقا�ضي بتوزيع) ((228/8221/222
منتوج بيع أصول مقاولة صوميكول)
ضبط  ملحكمة) بكتابة  مودع 
معالجة) شعبة  بال2باط   لتجارية 
عليه من) بناء) وأنه  صعوبة  ملقاولة 
حق  ألط2 ف  لطعن ريه باالستئناف)
من) 3وما  عش2  خمسة  أ ل  د خل 
بالج2يدة) هذ   لبيان  نش2  تاريخ 

 ل2سمية.
عن رئيس كتابة  لضبط

31

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم )2/))2)
حساب رقم )2172

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
باع  لسيد ((2(2 مارس) (27 
ل) حمام  لحامل  عبد  للطيف 
للسيد) (X(22(27 رقم) ب.ت.و 
حسن بن  لطويل  لحامل ل ب.ت.و)
تحت) و ملسجل  (X222982 رقم)
باملحكمة  البتد ئية) (11298 رقم)
بالخميسات،)و لكائن رقم))2-22)زنقة)
حي  لزه2 ء) لخميسات،) رق2 ق   بو 
و ملعنوية) عناص2ه  ملاد3ة  بجميع 

و ملقدر بثمن)252.222)درهم.
لذلك رإن  ميع  لتع2ضات 3ج1)
باملحكمة) بكتابة  لضبط  أن توضع 
أ ل) د خل  بالخميسات   البتد ئية 
تاريخ صدور) من  3وما  خمسة عش2 

 لنش2  لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 22/))2)
حساب رقم : 16616

بتاريخ ع2في  عقد   بمو 1 
بإد رة)) 2)2)) ملسجل  أب2يل) (21
ماي) (1 بتاريخ) بال2باط   لض2 ئ1 
 RE28227/OR 2)2)) مل2 ع)
قام  لسيد) (14218/DV5812
لبطاقة) محمد،) لحامل  بور شدي 
 L96868 رقم)  لتع2يف  لوطنية 
بالسجل) مغ2بي  لجنسية  ملسجل 
باملحكمة) (5291 رقم)  لتجاري 
طبيعي) كشخص  بسال   البتد ئية 
إلى تحويل و ملساهمة بجميع أصول)
ش2كة) (: و لتز ماته إلى  لط2ف  لثاني)
 DECOLLETAGE( BOURACHDI

.SARL AU
حي  ل2حمة) (: مق2ها  ال تماعي)
سال،) (،2(2( تجزئة) د ل،) سكتور 
بور شدي) :) لسيد  ممثلها  لقانوني)

محمد مغ2بي  لجنسية.

بمصلحة) وستقبل  لتع2ضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بسال إلى غا3ة خمسة عش2 3وما من)

صدور  إلعالن  لثاني و إلعالن  ألول.

 لنش2ة  ألولى

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 8)/))2)

حساب رقم 15181

تلقاه) توثيقي  عقد  بمو 1 

موثق) همام  لعفيف،) أحمد   ألستاذ 

 (2(2 ديسمبف) ((2 بتاريخ) بسال،)

باعت  لسيدة ك2يمة ملغاري  ساكنة)
بسال  ل2مل شارع راس عمارة)2))رقم)

لفائدة  لسيدة  3مان  م2يباح) (22

حي  لوحدة) بسال  لق2ية   لساكنة 
)2) ألصل) رقم) صالح  بين  زنقة 

 لتجاري  ملتكون من محل للخياطة)
 لو قع بسال  ملد3نة زنقة  بن خلدون)
بالسجل  لتجاري) ))) ملقيد  رقم)

للمحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم)

درهم. (95.222 قدره) بثمن  (52678

بمصلحة) وستقبل  لتع2ضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

بسال إلى غا3ة خمسة عش2))25()3وما)

من صدور  إلعالن  لثاني.

 لنش2ة  لثانية
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
ملف رقم 22/))2)

حساب رقم 9525
بيع أصل تجاري

بمقت�ضى عقد رسمي ح2ر مبكت1)

موثق بالد ر)  ألستاذ محمد حج2ي،)

ديسمبف) و25) (21 بتاريخ)  لبيضاء)

عبد  ل2حمان) باع  لسيد  (،(2(2

بوستة  لساكن بحي  لشاطئ  ألحم2)
إر2يقيا) ش2كة  لفائدة  رأس  ملاء)

تحمل) لتوزيع  ملح2وقات   ملغ2بية 

 سم):

 SOCIETE( AFRIQUIA
 MAROCAINE(DE(DISTRIBUTION
 ET(DE(CARBURANT(-(AFRIQUIA
مجهولة  السم) ش2كة  (SMDC
درهم) (2(5.222.222 رأسمال) ذ ت 
بالد ر) مق2ها  ال تماعي  و لكائن 
بزنقة م2يني  متد د لزنقة)  لبيضاء،)
عين  لسبع،) إر2يقيا   بن  لونان 
أوالد) بدو ر   ألصل  لتجاري  لكائن 
إقليم  لناضور وهو)  لحاد رأس  ملاء)
عبارة عن محطة خدمات  لسيار ت)
تحت) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 
من  لسجل  إل3ضاحي. (9(282 رقم)
أمام  ملحكمة) تقبل  لتع2ضات 
)مكت1  لسجل)  البتد ئية بالناضور)
 لتجاري()د خل أ ل)25)3وما  ملو لية)
للنش2ة  لثانية تطبيقا للمادة)81)من)

ظهيف راتح أغسطس)2996.
 لنش2ة  لثانية
للخالصة و إلشارة

8 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف  لبيع : 2/26)2)

حساب : 5227
عقد بيع أصل تجاري

يشهد  ملنتدب  لقضائي  ملكلف)
بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)

ببنسليمان و ملوقع أسفله):
أنه بناء)على  لعقد  لعدلي  ملنجز)
عبد  ل2ز ق) ط2ف  لعدالن  من 
و ملسجل) ونورل  للودعي   مليساوي 
ببنسليمان بتاريخ)29)نورمبف)2)2)،)
أم2) (،2229122222/(2(2 إ3د ع)
(،2((25/(2(2 باالستخالص)
(،7222522229(22 توصيل)
روت  لسيد  ملهدي) بمو به 
 لعطو ني بن محمد بطاقته  لوطنية)
دو ر) (: و لساكن) (TA2(2215 (: رقم)
 لعيون عين تيزغة بنسليمان،)للسيد)
(: 3ونس بن ر شد بن  حمد بطاقته)
طارق) زنقة  (: و لساكن) (TA22127(
28)بنسليمان،) ميع)  بن زياد  ل2قم)
بزنقة طارق)  ألصل  لتجاري  لكائن 
28)بنسليمان،)و ملعد  بن زياد  ل2قم)
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مجزيء) بالتقسيط«) لبيع  لعطور 
بالسجل  لتجاري) و ملقيد  عطور«)
ببنسليمان) باملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم تحليلي رقم):)9191،)بثمن)

إ مالي قدره)212.222)درهم.
وعليه تقبل  لتع2ضات بابتد ئية)
شعبة لسجل  لتجاري) بنسليمان،)
3وما  ملو لية للنش2ة) (25 د خل أ ل)

 لثانية.
 لنش2ة  لثانية

13 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه 
بن صالح

ملف عدد 22/))2)
إعالن عن تقد3م أصل تجاري 

كحصة في ش2كة
مصحح) ع2في  عقد  بمقت�ضى 
(،(2(( 3نا23) (22 بتاريخ)  إلمضاء)
 (2(( 3نا23) (25 (: بتاريخ) و ملسجل 
بن) بالفقيه  بإد رة  لتسجيل 
قدم  لسيد  مللوخي  حمد) صالح،)
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
بتجزئة) Q154704،) لساكن  رقم)
 لخنساء) ل2قم)2)) لفقيه بن صالح،)
 PHARMACIE( AL( MAJD لش2كة)
PROXIMITE(SARL(AU،)ش2كة))ذ ت)
ذ ت  لش2يك) (  ملسؤولية  ملحدودة)
مق2ها) طور  لتأسيس،) في   لوحيد 
رقم) (( نزهة) بلوك  ملجد   ال تماعي 
خ2يبكة،) ميع  ألصل  لتجاري) (91
باملحكمة) بالسجل  لتجاري   ملقيد 
تحت) صالح  بن  بالفقيه   البتد ئية 
عناص2ه  ملاد3ة) بجميع  (2(2( عدد)

و ملعنوية.)
رعلى د ئني مقدم  ألصل  لتجاري)
 ملذكور أعاله أن 3تقدمو  بتع2ضاتهم)
) لسجل  لتجاري باملحكمة) إلى قسم)
د خل) بن صالح  بالفقيه   البتد ئية 
نش2  إلعالن) تاريخ  من  3بتدئ  أ ل 
 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس))عش2)

3وما بعد نش2  إلعالن  لثاني.
 لنش2ة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

9 مكرر

  املحكمة االبتدائية بالفقيه 

بنصالح

ملف رقم : 22/))2)

تقد3م أصل تجاري كحصة في ش2كة

مصحح) ع2في  عقد  بمقت�ضى 

 (2(2 ديسمبف) (7 بتاريخ)  إلمضاء)

 (2(2 ديسمبف) (26 بتاريخ) و ملسجل 

بإد رة  لتسجيل بالفقيه بن صالح،)

قدمت  لسيدة ردوى 3قين  لحاملة)

(،IB150568 رقم) للبطاقة  لوطنية 

بإقامة  لنخيل  لعمارة)  لساكنة 

بن) 7) لفقيه  رقم) 1) لطابق  لثاني 

 PHARMACIE( 2 لش2كة) صالح،)

ش2كة) (،MARS(REMED( SARL( AU

ذ ت) ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لش2يك  لوحيد في طور  لتأسيس،)

شارع) (226-221 مق2ها  ال تماعي)

مارس  لقو سم  لجد د  لفقيه) ((

صالح،) ميع  ألصل  لتجاري) بن 

باملحكمة) بالسجل  لتجاري   ملقيد 

تحت) صالح  بن  بالفقيه   البتد ئية 

بجميع عناص2ه  ملاد3ة) (27(7( رقم)

و ملعنوية.

رعلى د ئني مقدم  ألصل  لتجاري)

 ملذكور أعاله أن 3تقدمو  بتع2ضاتهم)

إلى قسم  لسجل  لتجاري باملحكمة)

د خل) بن صالح  بالفقيه   البتد ئية 

نش2  إلعالن) تاريخ  من  3بتدئ  أ ل 

 ألول وينتهي في  ليوم  لخامس عش2)

من نش2  إلعالن  لثاني.

 لنش2ة  لثانية

14 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بالفقيه بنصالح

ملف رقم : )/))2)

تقد3م أصل تجاري

مصحح) ع2في  عقد  بمقت�ضى 

 (2(2 نورمبف) (1 بتاريخ)  إلمضاء)

 (2(2 نورمبف) (22 بتاريخ) ومسجل 

بإد رة  لتسجيل.

ع2في) ملحق  عقد  بمقت�ضى 
ديسمبف) (7 بتاريخ) مصحح  إلمضاء)
ديسمبف) ((1 بتاريخ) ومسجل  ((2(2
باعت) بإد رة  لتسجيل،) ((2(2
حورية  لحاملة) اللة  زهيف   لسيدة 
(،I282296 رقم) للبطاقة  لوطنية 
 6 )) لعمارة)  لساكنة بال2باط بلوك)
للسيد خلفي) (III 2)) ملسيفة)  لشقة)
3ونس  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم)
بتجزئة  لزهور) و لساكن  (SL759(
بن) 9)) لفقيه  )2) ل2قم)  ملجموعة)
صالح،) ألصل  لتجاري  لكائن تجزئة)
صالح) بن  )1) لفقيه   ر2 ن  ل2قم)
 ملع2وف تحت  سم صيدلية م2 ان)
باملحكمة) بالسجل  لتجاري  و ملقيد 
تحت) صالح  بن  بالفقيه   البتد ئية 
بعناص2ه  ملاد3ة) (218(8 رقم)
و ملعنوية بثمن قدره)22.222))درهم.
أعاله) د ئني  لبائع  ملذكور  رعلى 
قسم) إلى  بتع2ضاتهم  3تقدمو   أن 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية)
بالفقيه بن صالح د خل أ ل 3بتدئ)
من تاريخ نش2  إلعالن  ألول وينتهي في)
 ليوم  لخامس عش2 من نش2  إلعالن)

 لثاني.
 لنش2ة  لثانية

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن تحويل أصل تجاري من 

شخص  عتباري إلى معنوي
ملف رقم 21/))2)
حساب رقم 8729)

في) مؤرخ  ع2في  عقد  بمقت�ضى 
6)3نا23)))2))ومسجل بتاريخ)7)3نا23)
 EL( HENTATI قامت  لسيدة) ((2((
) لحاملة لبطاقة  لتع2يف) (FARIDA
بتحويل) (M280208 رقم)  لوطنية 
 ألصل  لتجاري من شخص  عتباري)
ش2كة) في  سم  معنوي  شخص  إلى 
(»PHARMACIE( AL( GHAZWA«
 MAGASIN( LOT (: ب)  لكائن 
 CHERKAOUA(3(N°(45,(EL(JADIDA
 PHARMACIE (: نشاط) ريه   ملز ول 
و لكيفية) حس1  لش2وط  وذلك 

 ملذكورة في  لعقد.

تقبل) رإن  لتع2ضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية) بكتابة  لضبط 
من) 3وما  (25 أ ل) د خل  بالجد3دة 

تاريخ  لنش2ة  لثانية.
 لنش2ة  لثانية

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن بيع  ألصل  لتجاري 

ملف رقم 22/))2)
حساب رقم 2776)

ط2ف) من  موثق  عقد  بمقت�ضى 
في) مؤرخ  سهام  الت2 �ضي   ملوثقة 
 1 2)2))ومسجل بتاريخ) 2))ديسمبف)
3نا23)))2))باع  لسيد هشام  ملقدم)
من ملكية) ()2/(( ما نسبته  لنصف)
 ألصل  لتجاري  ململوك له  ملسجل)
عبارة عن) وهو  (222228 رقم) تحت 
 (CAFE( BEST( TIME( يسمى) مقهى 
رقم) متج2  بتجزئة  لبساتين   لكائن 
محمد) للسيد  تمارة  ((5 عمارة) (27

بلغو ت بثمن قدره)22.222))درهم.
تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
بمكت1  لضبط باملحكمة  البتد ئية)
3وما  ملو لي) (25 أ ل) د خل  بتمارة 

للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة  لضبط
تنازل عن أصل تجاري

(2((/22
حساب عدد 6912

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط)
باملحكمة  البتد ئية بقلعة  لس2 غنة)
في مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�ضى   أنه 
بتاريخ ومسجل  ((2(2 نورمبف) ((1 
2)2))بقلعة  لس2 غنة،) 26)ديسمبف)
ضمن تحت عدد)8))كناش رقم)227 
دنون  لساكن) تنازل  لسيد  لناجي 
قلعة) (2212 رقم) بجنان  لبوليس 
لبطاقة  لتع2يف)  لس2 غنة  لحامل 
للسيدة) (Y273604 عدد)  لوطنية 
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بنفس) لح2ش  لساكنة   لسعد3ة 
لبطاقة) أعاله  لحاملة   لعنو ن 
 Y317287 عدد)  لتع2يف  لوطنية 
بجنان) عن  ألصل  لتجاري  لكائن 
قلعة  لس2 غنة) (216 رقم) بكار 
و ملخصص لبيع  ألثو ب بالتقسيط)
و ملعنوية) عناص2ه  ملاد3ة  بجميع 
بهذه) بالسجل  لتجاري  و ملسجل 
بثمن) (25221 عدد) تحت   ملحكمة 

إ مالي قدره)2.222))درهم.
تسجل) رإن  لتع2ضات  وبذلك 
بمكت1  لضبط باملحكمة  البتد ئية)
بقلعة  لس2 غنة د خل أ ل)25)3وما)

 ملو لية للنش2ة  ألولى و لثانية.
 لنش2ة  ألولى

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعالن عن بيع أصل تجاري 

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن  (
باملحكمة  البتد ئية)  لضبط 
موثق) عقد  بمقت�ضى  أنه  بورز ز ت 
مح2ر بتاريخ)21)أكتوب2)2)2)،)روتت)
 لسيدة راطمة  لزه2 ء)دمناتي للسيد)
أنس  بالي،) ميع  ألصل  لتجاري)
رقم)) (: ب) لصيدلية،) لكائن   ملعد 
و ملسجل) ورز ز ت،) حي  لوحدة  (5(
بالسجل  لتجاري بهذه  ملحكمة تحت)
عدد):))2822،)وذلك بجميع عناص2ه)

 ملاد3ة و ملعنوية.
وبناء)عليه رإن  ميع  لتع2ضات)
تقدم بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة)
3وما  ملو لية للنش2ة) (25 د خل أ ل)

 لثانية.
 لنش2ة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

11 مكرر  

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة  لسجل  لتجاري

إشهار تقد3م أصل تجاري حصة في 
ش2كة

ملف رقم : 2)/2)2)
حساب رقم : 8792

بمقت�ضى عقد مساهمة في ش2كة)
وتق2ي2 ((2(2 سبتمبف) (25 في) مؤرخ 

في  م2 ق1  لحسابات  ملؤرخ 
مودع) وبطل1  ((2(2 سبتمبف) ((2  
أكتوب2) ((2 بتاريخ) بكتابة  لضبط 

.(2(2
قدم  لسيد  لتوريق عبد  لحكيم)
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
JB274878) ألصل  لتجاري) رقم)
 لكائن ببلوك)2)رقم))9)شارع ميمون)

 ل2موكي لح2ش  3ت ملول.
و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت)
بالسجل  لتحليلي) ((72(6 رقم)
في  لش2كة) كحصة  بهذه  ملحكمة 
 PHARMACIE( TAOUFIQ«  ملدعوة)
محدودة) ش2كة  (»AIT( MELLOUL
ذ ت  لش2يك  لوحيد)  ملسؤولية 
بنفس) مق2ها  ال تماعي  و لكائن 

 لعنو ن  ملشار إليه أعاله.
رئيس) يعلن  لسيد  عليه  وبناء)
ذي) لكل  كتابة  لضبط  مصلحة 
مصلحة أن  لتع2ضات على  لتفويت)
هذه) ضبط  بكتابة  تودع   ملذكور 
25)3وما)  ملحكمة د خل أ ل أقصاه)
للمادة) للنش2ة  لثانية طبقا   ملو لية 

81)من مدونة  لتجارة.
 لنش2ة  ألولى

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري
إمضاء):)محمد  لعس2ي

32 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بانزكان
شعبة  لسجل  لتجاري

إشهار تقد3م أصل تجاري حصة في 
ش2كة

ملف رقم : ))/2)2)
حساب رقم : )879

في) مساهمة  عقد  بمقت�ضى 
 (2(2 سبتمبف) ((2 في) مؤرخ  ش2كة 
في م2 ق1  لحسابات  ملؤرخ   وتق2ي2 
مودع) وبطل1  ((2(2 سبتمبف) ((2  
أكتوب2) ((2 بتاريخ) بكتابة  لضبط 

.(2(2
مسلك  لحسين) قدم  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 
JB283225) ألصل  لتجاري) رقم)
منصور  نشادن) تين  بدو ر   لكائن 

بلفاع شتوكة  3ت باها.

و ملسجل بالسجل  لتجاري تحت)
بالسجل  لتحليلي بهذه) (2(72( رقم)
 ملحكمة كحصة في  لش2كة  ملدعوة)
 LA( GRANDE( PHARMACIE«
محدودة) ش2كة  (»D’INCHADEN
ذ ت  لش2يك  لوحيد)  ملسؤولية 
بنفس) مق2ها  ال تماعي  و لكائن 

 لعنو ن  ملشار إليه أعاله.
رئيس) يعلن  لسيد  عليه  وبناء)
ذي) لكل  كتابة  لضبط  مصلحة 
مصلحة أن  لتع2ضات على  لتقد3م)
هذه) ضبط  بكتابة  تودع   ملذكور 
25)3وما)  ملحكمة د خل أ ل أقصاه)
للمادة) للنش2ة  لثانية طبقا   ملو لية 

81)من مدونة  لتجارة.
 لنش2ة  ألولى

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

إمضاء):)محمد  لعس2ي

33 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 629/122)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):)لهنيدي.

 السم  لشخ�ضي):)بش2ى.
بنت) مونية  (: وأمها) 3ونس  (: بنت)

 دريس.
 ملولودة بتاريخ راتح 3نا23)222).

حي) (( بلوك) (8 بال2قم) (:  لساكنة)
 مل2 بطين ليف ك راس.

حكم عليها بتاريخ)5))نورمبف)2)2) 
بفاس) غ2رة  لجنا3ات  ط2ف  من 
أ ل  نا3ة  لس2قة  ملوصورة) من 

بالكس2 و لتعدد و ستعمال ناقلة.
 ((( بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبتها 
وتحميلها) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائ2 و إل بار في  ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط

34

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 5)622/2)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):)ب2ونة.

 السم  لشخ�ضي):)عز  لع2ب.
 بن):)عبد  لسالم وأمه):)أمينة بنت)

محمد.

 ملولود بتاريخ)2987)بفاس.
 لساكن):)بال2قم)9)) لزنقة))1)حي)

 ألمل باب  لسيف2 راس.
حكم عليه بتاريخ)))ديسمبف)2)2) 
من ط2ف غ2رة  لجنا3ات بفاس من)
أ ل  نا3ة  لض2ب و لج2ح بالسالح)
و نح) مستد3مة  عاهة  إلى   ملؤدي 
خ2ق حالة  لطو رئ  لصحية وعدم)

 رتد ء) لكمامة.
 ((( بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبته 
وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائ2 و إل بار في  ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط

35

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 622/77)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):)زرز ر.

 السم  لشخ�ضي):) حمد.
بنت) راطنة  (: وأمه) محمد  (:  بن)

 لع2بي.
 (225 3وليو) (5 بتاريخ)  ملولود 

بفاس.
8))بالد) 25)زنقة) :) ل2قم)  لساكن)

بنسليمان صه2يج كناوة راس.
حكم عليه بتاريخ)1)نورمبف)2)2) 
من ط2ف غ2رة  لجنا3ات بفاس من)
أ ل  نا3ة  لس2قة  ملوصورة بظ2في)

 لتعدد و لليل.
ومعاقبته عن ذلك بسنة و حدة)
حبسا نارذ  وتحميله  لصائ2 و إل بار)

في  ألدنى.)
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط

36

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 622/77)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):) لطويل.

 السم  لشخ�ضي):)3ونس.
بنت) ر اء) (: وأمه) محمد  (:  بن)

 حمد.
 ملولود بتاريخ)221))بفاس.
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صه2يج) بالد  ملكز ري  (:  لساكن)
كناوة راس.

حكم عليه بتاريخ)1)نورمبف)2)2) 
من ط2ف غ2رة  لجنا3ات بفاس من)
أ ل  نا3ة  لس2قة  ملوصورة بظ2في)

 لتعدد و لليل.
ومعاقبته عن ذلك بسنة و حدة)
حبسا نارذ  وتحميله  لصائ2 و إل بار)

في  ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط

37

محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 622/77)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):) لف2ي�ضي.

 السم  لشخ�ضي):)محمد.
بنت) لطيفة  (: وأمه) رشيد  (:  بن)

 ملدني.
 ملولود بتاريخ)221))بفاس.

سه1) بنسليمان  بالد  (:  لساكن)
 لورد راس.

حكم عليه بتاريخ)1)نورمبف)2)2) 
من ط2ف غ2رة  لجنا3ات بفاس من)
أ ل  نا3ة  لس2قة  ملوصورة بظ2في)

 لتعدد و لليل.
ومعاقبته عن ذلك بسنة و حدة)
حبسا نارذ  وتحميله  لصائ2 و إل بار)

في  ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي رقم )621/22)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):)ناجح.

 السم  لشخ�ضي):)ك2يم.

(: وأمه) بن  دريس،) محمد  (:  بن)

حياة بنت  حمد.

 (227 سبتمبف) ((2  ملولود بتاريخ)

بفاس.

 2 8))حي  ملسيفة) :) ل2قم)  لساكن)

بنسودة راس.

حكم عليه بتاريخ)1)نورمبف)2)2) 

لألحد ث) من ط2ف غ2رة  لجنا3ات 

بفاس،

من أ ل  نا3ة  لس2قة  ملوصورة)

بالتعدد و لليل.

و حدة) بسنة  ذلك  عن   ومعاقبته 

حبسا نارذ  وتحميله  لصائ2 بو سطة)

في) وتحد3د  ال بار  وليه  لقانوني 

 ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي رقم 622/77)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):) لحسوني.

 السم  لشخ�ضي):)بالل.

بنت) ملساء) (: وأمه) أحمد،) (:  بن)

عياد.

 (221 3نا23) (( بتاريخ)  ملولود 
بفاس.

باد) ((8 زنقة) (25 :) ل2قم)  لساكن)
بنسليمان صه2يج كناوة راس.

حكم عليه بتاريخ)1)نورمبف)2)2) 
لألحد ث) من ط2ف غ2رة  لجنا3ات 

بفاس،
من أ ل  نا3ة  لس2قة  ملوصورة)

بظ2في  لتعدد و لليل.
و حدة) بسنة  ذلك  عن   ومعاقبته 
حبسا نارذ  وتحميله  لصائ2 و إل بار)

في  ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة
كات1  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس
ملف  نائي رقم 612/292)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):)صدوق.

 السم  لشخ�ضي):)أ3وب.
:) لغالية بنت) وأمه) أحمد،) (:  بن)

 لخمار.
 (222 3وليو) راتح  بتاريخ   ملولود 

بفاس.
 لساكن):)بال2قم))2)زنقة)1)ط2يق)

سيدي  ح2 زم راس.
ديسمبف) ((7 بتاريخ) عليه  حكم 
غ2رة  لجنا3ات) ط2ف  من  ((2(2

بفاس،
بقاص2) أ ل  نحة  لتغ2ي2  من 
من  لقانون) (175 للفصل) طبقا 

 لجنائي بعد إعادة  لتكييف.

أشه2) بستة  ذلك  عن   ومعاقبته 

وتحميله) موقوف  لتنفيذ  حبسا 

 لصائ2 و إل بار في  ألدنى.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط
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محكمة  الستئناف بفاس

ملف  نائي رقم 622/12)/2)2)

ملخص  لحكم أو  لق2 ر
 السم  لعائلي):) ملجول.

 السم  لشخ�ضي):)محمد.

بنت) مونية  (: وأمه) رشيد،) (:  بن)

محمد.

 (227 سبتمبف) (((  ملولود بتاريخ)

بفاس.

بدو ر  لتاللسة  مللحقة) (:  لساكن)

عين) باشوية   إلد رية  ألندلس 

 لشقف موالي يعقوب).

ديسمبف) (6 بتاريخ) عليه  حكم 

غ2رة  لجنا3ات) ط2ف  من  ((2(2

لألحد ث بفاس،

و لج2ح) أ ل  نا3ة  لض2ب  من 

بالسالح  ملؤدي إلى عاهة مستد3مة).

ومعاقبته عن ذلك بسنتين  ثنتين)

حبسا نارذ  وتحميله  لصائ2 تضامنا)

دون إ بار.
 ل2ئيس

ممثل  لنيابة  لعامة

كات1  لضبط

42
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 962

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).69)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

»تاك2ي2ت«،) لذي تم تحد3ده في  سم)

تاك2ي2ت) »قص2   لجماعة  لساللية)

قد) وقص2  له2ي«،) تاله2يت  وقص2 

إقليم) ك2 مة  قيادة  بمق2  تم وضعه 

ميدلت،)وكذ  باملحارظة على  ألمالك)

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

قيادة ك2 مة،)وذلك إلى غا3ة)1))ماي)

.(2((

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).

62

وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 968

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).)6)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

تحد3ده) تم  )«،) لذي  » دغو ل)

»أ3ت) في  سم  لجماعة  لساللية)

قيادة) بمق2  وضعه  تم  قد   زدك«،)

إقليم) ملوية   حو ز  بل  لعيا�ضي 

ميدلت،)وكذ  باملحارظة على  ألمالك)

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

ملوية،) قيادة  حو ز  بل  لعيا�ضي 

وذلك إلى غا3ة)1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).

63.

وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم )97

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).58)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

تم) رحو«،) لذي  نا3ت  »تد وت 

في  سم  لجماعة  لساللية) تحد3ده 

بمق2) وضعه  تم  قد  و رال«،) » 3ت 

قيادة  3ت و رال إقليم ميدلت،)وكذ )

على  ألمالك  لعقارية) باملحارظة 

بميدلت،) ومصلحة  ملسح  لعقاري 

يعنيه  ألم2) من  لكل  3مكن  حيث 

 الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  و رال،)  قيادة  3ت 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).

64

وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 975

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).55)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

في) تحد3ده  تم  » وتالمين«،) لذي 

 سم  لجماعة  لساللية)» 3ت شبوط)

)تاصورانت  3ميدر(«،)قد تم وضعه)

إقليم) عياد  سيدي  قيادة  بمق2 

ميدلت،)وكذ  باملحارظة على  ألمالك)

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).

65
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 977

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).52)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

» م2د ل  مزد غ  3ت عال«،) لذي تم)

في  سم  لجماعة  لساللية) تحد3ده 

قد) » مزد غ،) حنضار،) بحباحن«،)

عياد) قيادة سيدي  بمق2  وضعه  تم 

وكذ  باملحارظة على) إقليم ميدلت،)

ومصلحة  ملسح)  ألمالك  لعقارية 

لكل) حيث 3مكن  بميدلت،)  لعقاري 

من يعنيه  ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 978

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).)5)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

»بوريم تاماللت«،) لذي تم تحد3ده)

»بوريم) في  سم  لجماعة  لساللية)

تاماللت«،)قد تم وضعه بمق2 قيادة)

وكذ ) ميدلت،) إقليم  عياد  سيدي 

على  ألمالك  لعقارية) باملحارظة 

بميدلت،) ومصلحة  ملسح  لعقاري 

يعنيه  ألم2) من  لكل  3مكن  حيث 

 الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 979

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).52)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

» عباري«،) لذي تم تحد3ده في  سم)

 لجماعة  لساللية)» عباري«،)قد تم)

وضعه بمق2 قيادة سيدي عياد إقليم)

ميدلت،)وكذ  باملحارظة على  ألمالك)

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 982

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).52)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

» شوشاي  مالو نتوري2ت«،) لذي تم)

في  سم  لجماعة  لساللية) تحد3ده 

»تزررت«،)قد تم وضعه بمق2 قيادة)

وكذ ) ميدلت،) إقليم  عياد  سيدي 

على  ألمالك  لعقارية) باملحارظة 

بميدلت،) ومصلحة  ملسح  لعقاري 

يعنيه  ألم2) من  لكل  3مكن  حيث 

 الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 982

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).19)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

تم) نض2قون«،) لذي  تاقا  »مدور 

في  سم  لجماعة  لساللية) تحد3ده 

»ز وية سيدي حمزة«،)قد تم وضعه)

إقليم) عياد  سيدي  قيادة  بمق2 

ميدلت،)وكذ  باملحارظة على  ألمالك)

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم )98

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).17)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

»ت2غا تيزي نو نو«،) لذي تم تحد3ده)

»ز وية) في  سم  لجماعة  لساللية)

قد تم وضعه بمق2) سيدي حمزة«،)

ميدلت،) إقليم  عياد  سيدي  قيادة 

على  ألمالك) باملحارظة  وكذ  

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

غا3ة إلى  وذلك  عياد،)  قيادة سيدي 

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 982

 مل2 ع :  مل2سوم رقم ).2).18)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

تم) تزكز وت«،) لذي  »تيشوت 

في  سم  لجماعة  لساللية) تحد3ده 

» 3ت بن يعقوب))رخدة  3ت رحو(«،)

قد تم وضعه بمق2 قيادة  3تزر إقليم)

ميدلت،)وكذ  باملحارظة على  ألمالك)

ومصلحة  ملسح  لعقاري)  لعقارية 

بميدلت،)حيث 3مكن لكل من يعنيه)

 ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

أمام  لسلطة) حص2ية  بصفة 

وذلك إلى غا3ة   ملحلية قيادة  3تزر،)

1))ماي)))2).

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وز رة  لد خلية

مد23ية  لشؤون  لق2وية

إعالن عن إ3د ع محض2 

 لتحد3د  إلد ري

رقم 981

 مل2 ع :  مل2سوم رقم 16).).2)

 لصادر في 2) أب2يل 2)2)

إن محض2 تحد3د  لعقار  ملدعو)

في) تحد3ده  تم  »تانماست«،) لذي 

» 3ت حمو)  سم  لجماعة  لساللية)

قيادة) بمق2  تم وضعه  قد   وحاقي«،)

 غبالو إقليم ميدلت،)وكذ  باملحارظة)

ومصلحة) على  ألمالك  لعقارية 

 ملسح  لعقاري بميدلت،)حيث 3مكن)

لكل من يعنيه  ألم2  الطالع عليه.

من) (9 و ستناد  ملقتضيات  ملادة)

 لقانون رقم)62.27) ملتعلق بالتحد3د)

 إلد ري ألر �ضي  لجماعات  لساللية)

رإن أ ل  لتع2ض على هذ   لتحد3د)

أشه2) ()2( ثالثة) في  محدد   إلد ري 

 بتد ء)من)2))ربف 23)))2))تاريخ نش2)

هذ   إلعالن بالج2يدة  ل2سمية.

أن  لتع2ض) إلى  وتجدر  إلشارة 

على  لتحد3د  إلد ري 3ج1 تقد3مه)

بصفة حص2ية أمام  لسلطة  ملحلية)

قيادة  غبالو،)وذلك إلى غا3ة)1))ماي)

.(2((

 22 و ستناد  إلى مقتضيات  ملادة)

إليه) 62.27) ملشار  من  لقانون رقم)

أعاله 3ج1 على كل متع2ض أن 3ودع)

لدى  ملحارظة على  ألمالك  لعقارية)

لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  بميدلت 

تع2ضه،)وذلك د خل ثالثة))2()أشه2)

بعد  نص2 م أ ل تقد3م  لتع2ضات)

أي قبل)5))أغسطس)))2).
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص ق2 ر

 رتتاح  لبحث  لعلني
مد23ة) أصدرته  ق2 ر  بمو 1 
وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)
 (2(( ربف 23) (2 بتاريخ) ((2((/26(
على  لعقار  ملسمى) سيج2ي   لذي 
رقم) ذي  ل2سم  لعقاري   م2عوش 
بالجماعة) 59/5262) ملتو  د 
 لتف بية إقد ر،)د ئ2ة  لحا 1،)إقليم)
 لحا 1،) بتد ء)من تاريخ))))ربف 23)
))2))بحث) 2)مارس) إلى غا3ة) ((2((
مش2وع  لتفخيص) شأن  في  علني 
من) منه،) و ل1  ملاء) ثق1  بإنجاز 
أ ل سقي مساحة)6,4970)هكتار ت)
مصطفى) بنحد وي  لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 

.IA(6772
43

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص ق2 ر
 رتتاح  لبحث  لعلني

مد23ة) أصدرته  ق2 ر  بمو 1 
وكالة  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج)
252/))2))بتاريخ راتح ربف 23)))2) 
على  لعقار  ملسمى) سيج2ي   لذي 
ذي  ل2سم  لعقاري رقم) »بوز قور«)

خنيف2ة) بإقليم  7)/217)2) لكائن 

 ملتو  د بالجماعة  لتف بية  لحمام،)

د ئ2ة أكلموس،)إقليم خنيف2ة،) بتد ء))

إلى غا3ة) ((2(( ربف 23) (29 من تاريخ)

راتح مارس)))2))بحث علني في شأن)

مش2وع  لتفخيص بإنجاز ثق1 و ل1)

 5 من أ ل سقي مساحة) منه،)  ملاء)

هكتار  لفائدة  لسيد محمد ملدغ2ي)

لبطاقة  لتع2يف  لوطنية)  لحامل 

.S222621

44

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص ق2 ر

 رتتاح  لبحث  لعلني
مد23ة) أصدرته  ق2 ر  بمو 1 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

بتاريخ راتح ربف 23) ح.ج/)25/))2) 

على  لعقار) سيج2ى  ))2)) لذي 

 ملسمى  غيول  م2 بضن دي هبة ض)

 795 55)وعقد ش2 ء)ض بعدد) بعدد)

175) ملتو  د بالجماعة  لتف بية) ص)

إقليم) أكلموس،) د ئ2ة   لحمام،)

ربف 23) (29 من تاريخ) خنيف2ة،) بتد ء)

 (2(( مارس) راتح  غا3ة  إلى  ((2((

بحث علني في شأن مش2وع  لتفخيص)

من) منه  و ل1  ملاء) ثق1  بإنجاز 

هكتار  لفائدة) (2 أ ل سقي مساحة)

 لسيد بوك2كور لكبيف  لحامل لبطاقة)

.V2287(5(لتع2يف  لوطنية 

45

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص ق2 ر

 رتتاح  لبحث  لعلني
مد23ة) أصدرته  ق2 ر  بمو 1 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ربف 23) (( بتاريخ) ح.ج/262/))2) 

على  لعقار) سيج2ى  ))2)) لذي 

مطل1) ذي  حيدب  عالل   ملسمى 

)59992) ملتو  د) رقم)  لتحفيظ 

د ئ2ة) بالجماعة  لتف بية  لبسابسة،)

تيسة،)إقليم تاونات،) بتد ء)من تاريخ)

مارس) (( غا3ة) إلى  ((2(( ربف 23) ((2

مش2وع) شأن  في  علني  بحث  ((2((

و ل1  ملاء) ثق1  بإنجاز   لتفخيص 

منه من أ ل  الستعمال  ملنزلي وسقي)

لفائدة  لسيد) هكتار   (26 مساحة)

لزرق عم2  لحامل لبطاقة  لتع2يف)

.k183861(لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص ق2 ر

 رتتاح  لبحث  لعلني

مد23ة) أصدرته  ق2 ر  بمو 1 

رقم) لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

3نا23) (22 بتاريخ) ح.ج/2/219)2) 

على  لعقار) سيج2ى  ))2)) لذي 

دي  ل2سم) ((2  ملسمى و دي  لذه1)

12/28258) ملتو  دة))  لعقاري رقم)

بالجماعة  لتف بية  غبالو  قور ر،)

إقليم صف2و،) بتد ء) د ئ2ة صف2و،)

إلى غا3ة) ((2(( ربف 23) (28 من تاريخ)

))2))بحث علني في شأن) 8))ربف 23)

مش2وع  لتفخيص بإنجاز ثق1 و ل1)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه   ملاء)

هكتار  لفائدة  لسيد ب2 دة) (6,2040

لبطاقة  لتع2يف) حسن  لحامل 

.CD700556(لوطنية 
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