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5993القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ....................................................... 

تزويد  العامة  املنفعة  أنه من  يعلن  إعال7 عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

من  انطالقا  للشرب  الصالح  باملاء  بامحمد  لقرية  التابعة   الدواوير 

5992سد الوحدة، وتنزع بموجشه القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض .......... 

إعال7 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة العامة تقوية تزويد 

باملاء الصالح للشرب، وتنزع بموجشه  إقليم موالي يعقوب  جماعات 

5997القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض ....................................................... 

إعال7 بإيداع ونشر مشروع قرار لوزير االقتصاد واملالية بمثابة مقرر التخلي 

تنزع بموجشه ملكية القطع األرضية الالزمة إلحداث ثانوية ابن ماجة 

5999بجماعة تالوين )إقليم تارودانت( .......................................................... 

 5739 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

والقضائية  القانونية  باإلعالنات  الخاصة   (327 يناير   5 بتاريخ 

 واإلدارية والذي يعلن أنه من املنفعة العامة تزويد الدواوير التابعة

افركط، الترابية  الجماعة  للشرب،  الصالح  باملاء  افركط  لجماعة    

6333 إقليم كلميم ........................................................................................... 

الرسمية بالجريدة  نشرها  تم  التي  األرضية  القطع  عن  بالتراجع   إعال7 

 عدد 7)57 بتاريخ )2 أكتوبر 326) وعدد 5775 بتاريخ 8 مار3 327) 

)نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية(، يعلن أنه من املنفعة 

العامة القيام بأشغال تثليت الخط الحديدي الرابط بي7 الدارالشيضاء 

والقنيطرة بي7 7 ك 3)29,8 و 3,737)، وتنزع بموجشه القطع األرضية 

6332الالزمة لهذا الغرض ................................................................................ 

إعال7 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أ7 املنفعة العامة تق�سي باستكمال 

نزع ملكية القطع األرضية من 7 ك 333+77 إلى 7 ك 683+72 الطريق 

 الجهوية رقم 532 الغير املدرجة في املرسوم رقم 27.732.) الصادر 

في 7 ربيع األول 2739 )3) نوفمبر 327)( بإعال7 أ7 املنفعة العامة 

رقم  الجهوية  )الطريق   (6 رقم  الرئيسية  الطريق  بتحويل  تق�سي 

 532 حاليا( الرابطة بي7 قنطرة واد سشو وقنطرة واد ورغة فيما بي7

 7 ك 333+77 و 7 ك 683+72 وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

 66(8 عدد  الرسمية  الجريدة  في  الصادر  تاونات،  بإقليم   لذلك 

 ................................ )633بتاريخ 28 من ربيع األول 2739 )7 ديسمبر 327)( 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو7 في ميدا7 اإلشهار القانوني إثشات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمو7 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

AUTO CLEAN DPF
ش م م

الرأسمال االجتماعي : 3.333) درهم
املقر االجتماعي : حي النهضة، شارع 

تاركة، عمارة 28، محل رقم 2
الرباط

بتاريخ) املؤرخ  القرار  بمقت�سى 
 AUTO قرر شركاء) ((3(2 مار3) (33

CLEAN DPF)ش م م ما يلي):
 AUTO CLEAN شركة) تصفية 

DPF)ش م م،)ما يلي):
 AUTO CLEAN شركة) تصفية 
للمسطرة) اتشاعا  م،) م  ش  (DPF
القانونية الجاري بها العمل وتسمية)
كمصفي) خروف  مصطفى  السيد 
للشركة وتم تحديد مقر التصفية ب:)
عمارة) تاركة،) شارع  النهضة،) حي 

28،)محل رقم)2،)الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالرباط بتاريخ)7)ماي)2)3) 

تحت رقم)227385.
1 P

BBY SERVICES
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ((3(( فبراير) (23 يوم) بالرباط 
وضع القانو7 األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
BBY SERVICES(:(التسمية

قاعة) مقهى،) (: الهدف االجتماعي)
شاي وممو7 الحفالت.

عمارة) (33 رقم) (: االجتماعي) املقر 
شارع موالي احمد لوكيلي حسا7) (8

الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.
درهم) (233.333 (: رأسمالها)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.

راشدي) السيد  عي7  (: التسيير)

بنيوسف كمسير وحيد للشركة ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط يوم)7)مار3)))3))تحت رقم)

.2((623
بمثابة مقتطف وبيا7

BBY SERVICES

SARL

2 P

LABF IMMOBILIER
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ((3(( فبراير) (27 يوم) بالرباط 

وضع القانو7 األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

LABF IMMOBILIER(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)منعش عقاري.
شارع) (( رقم) (: االجتماعي) املقر 

عنابيا قطاع)22)حي رياض الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.
درهم) (233.333 (: رأسمالها)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.

مونية) السيدة  عينت  (: التسيير)

فياللي كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط يوم)3)مار3)))3))تحت رقم)

.2((555
بمثابة مقتطف وبيا7

LABF IMMOBILIER

SARL

3 P

ASSURECO SAS

SUCCURSALE

Société(Par(Actions(Simplifiée

Au(Capital(de 6.000 Euros

 Siège(Social : 12 Avenue

Maurice THOREZ.97(33-Ivry

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط في)8)يناير)))3)،)قرر املسير)

باملغرب الشركة  مللحقة   الوحيد 

ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

رقم)378)شارع حساII(7)شقة رقم)) 

الجديد) االجتماعي  املقر  إلى  الرباط 

الكائن بشقة رقم)23)عمارة)77)شارع)

ملوية أكدال الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) (9 يوم)

.2((3(6
بمثابة مقتطف وبيا7

ASSURECO SAS

SUCCURSALE

4 P

 CABINET D’ANALYSE Y&F

ASSOCIES
SARL

RC 57473

االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 

 CABINET D’ANALYSE لشركة)

شركة) (Y&F ASSOCIES SARL

بتاريخ املنعقد  املسؤولية   محدودة 

7)فبراير)))3))الكائنة بالرباط شارع)

عمارة أ،) (،( إقامة القرويي7) روبنية،)

شقة)7،)سكتور)3)،)حي الرياض.

تداول مساهمو الشركة باإلجماع)

على ما يلي):

قراءة تقرير التسيير الذي قام به)

الرئيس.

سابقة) بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانها.

وتعيي7) التصفية  مقر  تحديد 

السيد يوسف فهري الفا�سي املسؤول)

عنها.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالرباط في)23)مار3)))3))تحت رقم)

.2((867

5 P

BECOMING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) (25

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
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ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 BECOMING SARL (: التسمية)

.AU

الدراسة) خدمات  (: الهدف)

واملشورة واملساندة في االستراتيجية)

البشرية) واملوارد  واإلدارة  والتنظيم 

تدريب) والتواصل  والتسويق 

أو بغير شهادة واستشارات) ( بشهادة)

التدريب) تمثيل هيئات  التدريب،) في 

تنظيم) املعيارية،) الشهادات  ومنح 

وتأجير) شراء) والفعاليات،) الندوات 

باسم) املمتلكات  جميع  وبيع  وتنازل 

الشركة.

شقة) (،3 عمارة) (: املقر االجتماعي)

لوكيلي،) احمد  موالي  شارع  (،8

حسا7،)الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 2333 درهم مقسم إلى) (233.333 في)

درهم) (233 بقيمة) اجتماعية  حصة 

وتوزيعها اكتتابها  سدد   للواحدة 

كما يلي):

(: مامو) الزهراء) فاطمة  السيدة 

233)حصة.

السيدة) الشركة  تدير  (: التسيير)

غير) ملدة  مامو،) الزهراء) فاطمة 

توقيع) تاريخ  من  ابتداء) محدودة 

القانو7 األسا�سي للشركة مع اعتماد)

والوثائق) العقود  جميع  في  توقيعها 

اإلدارية والشنكية.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (32 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

من) (%5 يخصم ما قدره) (: األرباح)

في) القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدود)2/5)من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)767))2 

بتاريخ)27)مار3)))3).
بمقت�سى مقتطف وبيا7

6 P

FRESHPRIM
ش.م.م

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

واملسجل) ((3(( مار3) فاتح  بتاريخ 

تم) (،(3(( مار3) (( يوم) بالرباط 

وتأسيس) األسا�سي  القانو7  تحرير 

شركة فريشبريم ذات االختصاصات)

التالية):

.FRESHPRIM(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

درهم) (2.333.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (23.333 إلى) مقسم 

233)درهم للحصة.

اإلنتاج) (: االجتماعي) الغرض 

املجال) في  واالستغالل  الزراعي 

الفالحي والتصدير واالستيراد.

الجماني) سيدي مختار  (: التسيير)

وفاطمة الجماني.

السنة املالية):)من فاتح أكتوبر إلى)

غاية)33)سبتمبر من السنة املوالية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (7 بتاريخ)

.2576

7 P

INOVSYS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة القصشة، 

العمارة رقم ))، الشقة 6، تمارة

الحل املسشق للشركة
إ7 الجمع العام غير العادي الذي)

تم بتاريخ)9))ديسمبر)2)3)،)للشركة)

بمقرها االجتماعي قرر ما يلي):

تصفية الشركة.

ياسي7) العمراني  السيد  تعيي7 
بصفته) (AD257797 (: ب.و.ت) رقم 

مصفيا للشركة.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحديد 

كمقر للتصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

))3))تحت رقم)888))2.

8 P

شركة بايسف
ش.م.م ش.و

رقم 959، حي النهضة 2، مجموعة 

العهد، الرباط

العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

بتاريخ) الوحيد  للشريك  االستثنائي 

في) املسجلة  (،(3(2 ديسمبر) ((7

(،(3(2 ديسمبر) (33 بتاريخ) الرباط 

تقرر ما يلي):

االنحالل الشركة بايسف ش.م.م)

ش.و.

يوسف) بنسكية  السيد  تعيي7 

كمصفي للشركة.

رقم) (: في) التصفية  مقر  تثبيت 

959،)حي النهضة)2،)مجموعة العهد،)

الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجارية بالرباط،)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

.2((856

9 P

شركة فورست ط.ب.أ
ش.م.م

تجزئة املجد، بساتي7 )، رقم 28

لعيايدة، سال

العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

فبراير)) (27 بتاريخ) االستثنائي للشركاء)

بتاريخ الرباط  في  املسجلة  (،(3(( 

7)مار3)))3)،)تقرر ما يلي):

االنحالل الشركة فورست ط.ب.أ)

ش.م.م.

بدر) حمومي  السيد  تعيي7 

كمصفي للشركة.

تجزئة) (: في) التصفية  مقر  تثبيت 

28، لعيايدة،  )،)رقم) املجد،)بساتي7)

سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (9 بتاريخ)

.38533
10 P

SOFIL IMPORT-EXPORT
SARL

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ))2)يناير)))3))لشركة)
 SOFIL IMPORT-EXPORT SARL
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) درهم،) (233.333 رأسمالها)
عنابية،) زنقة  (،( رقم)  االجتماعي 
سكتور)22،)حي الرياض،)الرباط ما يلي):
تقرير) على  املوافقة  بعد  (- (2
املصفي،)تقرر إنهاء)عملية التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
وتحت) (2((863 رقم) تحت  ((3((

الرقم الترتيبي))276.
11 P

 ENTREPRISE DIVERS
TRAVAUX ET SERVICES

»EDTS« SARL
3.ت الرباط 85)3)2

حل شركة
الرباط) في  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
مسير) قرر  ((3(( يناير) ((3 بتاريخ)
 ENTREPRISE DIVERS الشركة)
 TRAVAUX ET SERVICES »EDTS«
SARL)والتي رأسمالها)233.333)درهم)
علي) موالي  شارع  (،7 رقم) ومقرها 
الشريف،)شقة رقم)2،)تمارة ما يلي):

حل للشركة.
تعيي7 مصفي الشركة في شخص)

السيد صدوقي محمد.
 تحديد مقر حل الشركة في رقم)7،)
 شارع موالي علي الشريف،)شقة رقم)2،)

تمارة.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 
23)مار3)))3))تحت رقم)828))2.
12 P
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 TRACTAFRIC MOTORS
AFRICA
SARL AU

3.ت الدار الشيضاء رقم 769)))

نقل مقر الشركة
ب) املؤرخ  للمحضر  وفقا  (- (I 

العام) الجمع  قرر  (،(3(2 يونيو) ((8

املحدودة) املسؤولية  ذات  بالشركة 

 TRACTAFRIC MOTORS املسماة)

الدار) االجتماعي  مقرها  (AFRICA
شارع) زاوية  ()(3.233( الشيضاء)

املسيرة الخضراء)وشارع الزرقطوني،)

التاسع،) الطابق  أ،) برج  سنتر  توين 

تقرر):

العنوا7) إلى  املذكور  املقر  نقل 

التالي):

الطريق) (،(3(53 الشيضاء) الدار 

(،22.6 كلم) للمصانع،) الفرعي7 

(- الشيضاء) الدار  السيار  الطريق 

الرباط،)عي7 السشع ص.ب))63).
القانو7) من  (7 الشند) تعديل 

األسا�سي.

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (- (II

التجارية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 

 (3(( مار3) (8 في) الشيضاء) بالدار 

تحت رقم)3)8259.
املسير

13 P

 GROUPE YASSINE LIL
ISKANE

وضع) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 

وحيد) شريك  محدودة  مسؤولية 

وذات األوصاف التالية):

 GROUPE YASSINE (: التسمية)

.LIL ISKANE

الغرض):)منعش عقارات.
شارع) (2 رقم) (: االجتماعي) املقر 

استئناف)53522،)عمارة)H)متجر)2،)

الفتح املوبي7،)مكنا3.
رأ3 املال):)233.333)درهم مجزأة)

درهم) (233 بقيمة) سهم  (2333 إلى)

للسهم الواحد):

ياسي7 الخو)2333)سهم.
اإلدارة):)ياسي7 الخو.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
بمكنا3 وعليه حصلت الشركة على)

السجل التجاري رقم)55353.
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شركة سفير هوم سيرفيس
ش.م.م

 STE SAPHIR HOME SERVICES
SARL

الرأسمال االجتماعي : 233.333 درهم
املقر االجتماعي : الطابق األر�سي، 

إقامة هيفيرناج، شارع محمد 
الساد3، بلوك أ، الشقة رقم 6، 

مراكش
السجل التجاري رقم 3782)2

2)-)بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ)
تمت) بمراكش  ((3(( فبراير) (25
األسا�سي) القانو7  على  املصادقة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية):
هوم) سفير  (: االجتماعي) اللقب 
 STE SAPHIR HOME سيرفيس)

.SERVICES
الصفة القانونية):)ش.م.م.

الطابق األر�سي،) (: املقر االجتماعي)
إقامة هيفيرناج،)شارع محمد الساد3،)

بلوك أ،)الشقة رقم)6،)مراكش.
توفير) ( (: االجتماعي) الهدف 
 PRESTATION DE(خدمات األحداث

.SERVICES EVENEMENTIEL
 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم موزعة إلى)233)حصة اجتماعية)
درهم للواحدة مسندة) (233 من فئة)

للشركاء)على النحو التالي):
مسلم،) رشيد  موالي  السيد 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
رقم)EE5376  333)حصة اجتماعية)؛
ميلير) دانيل  ريني  بريك  السيد 
 Monsieur Brice René Daniel
السفر) لجواز  الحامل  (،MULLER
 333  (3DH96588 رقم) الفرن�سي 

حصة اجتماعية)؛

الزرقاني،) محمد  نزار  السيد 

 EE93(((الحامل للشطاقة الوطنية رقم

373)حصة اجتماعية.

موالي) السيد  تعيي7  (: التسيير)
محمد) نزار  والسيد  مسلم  رشيد 

واملتصرفا7) املسيرا7  الزرقاني 

للشركة ملدة غير محدودة وتفويضهما)

بصالحيات مطلقة

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

الضشط للمحكمة التجارية بمراكش)

تحت) ((3(( مار3) (9 بتاريخ) وذلك 

وتم تقييدها) (233688 الرقم الترتيبي)

بالسجل التجاري تحت رقم)3782)2.
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LIQUOLUX
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ)

8)فبراير)))3))بتمارة قد تم تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك واحد باملميزات التالية):

.LIQUOLUX SARL AU(:(التسمية

عقاقير) (: االجتماعي) الهدف 

متخصص.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 2333 إلى) موزعة  درهم  (233.333

درهم،) (233 حصة اجتماعية بقيمة)

وإسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للشريك الوحيد السيد هشام الشاز.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر ما عدا السنة األولى) (32 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)289)حي العشادي،)

ابريكة،)تمارة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل لشطاقة) السيد هشام الشاز،)

 AD(77(65 التعريف الوطنية رقم)

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بتمارة)235672.
مقتطف من أجل اإلشهار
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IPTECNO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 53.333 درهم

املقر االجتماعي : 22 شارع ابن هيثم، 

الطابق األر�سي، رقم 22، طنجة

السجل التجاري : 6983)7

الجمع) قرارات  محضر  على  بناء)

تقرر) ((3(( فبراير) (5 بتاريخ)  العام 

ما يلي):

2)-)التشطيب على السجل التجاري)

للشركة املسجل بالدار الشيضاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضشط 

))3))تحت) 8)مار3) الشيضاء)بتاريخ)

رقم)8972.
قصد النشر واإلعال7
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CONSTRINACI

SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)5)يناير)))3) 

للشركة) االجتماعي  باملقر  تم  الذي 

مسؤولية) ذات  (CONSTRINACI

اتخاذ) تم  واحد  بشريك  محدودة 

القرارات التالية):

وتعيي7) للشركة  املسشق  الحل 

كمصفي) ناصيري  العربي  السيد 

للشركة)CONSTRINACI)تعيي7 مكا7)

التصفية في املقر االجتماعي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) ((3 بتاريخ)

.38732
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MAKINE CAR
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير) ((7 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
 MAKINE شركة) قرر شركاء) ((3((
CAR)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ما يلي):
اجتماعية) حصة  (37 تفويت)
املناضل) السيد حسن  يمتلكها  التي 
للحصة) درهم  (233 بقيمة) بالشركة 
لفائدة السيد محمد أسامة سقاط)؛
اجتماعية) حصة  (33 تفويت)
عشودي) زكرياء) السيد  يمتلكها  التي 
للحصة) درهم  (233 بقيمة) بالشركة 
لفائدة السيد محمد أسامة سقاط)؛
33)حصة اجتماعية التي) تفويت)
بالشركة) دبز  ليلة  السيدة  تمتلكها 
لفائدة) للحصة  درهم  (233 بقيمة)

السيد محمد أسامة سقاط.
ليصشح التقسيم الجديد للحصص)

االجتماعية كما يلي):
السيد حسن املناضل)333)حصة)

اجتماعية)؛
333)حصة) السيد زكرياء)عشودي)

اجتماعية)؛
حصة) (333 دبز) ليلة  السيدة 

اجتماعية)؛
السيد محمد أسامة سقاط)233 

حصة اجتماعية.
كما تم تعيي7 السيد محمد زكرياء)

عشودي مسيرا جديدا للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  ((3(( فبراير) (23 بتاريخ)

.2((333
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STE BON CONSULTANT
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فاتح) بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 
شركة) شريك  قرر  ((3(( مار3)
ذات) شركة  (BON CONSULTANT
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

ما يلي):

توسيع النشاط االجتماعي لشركة)

أعمال) وكيل  إضافة  خالل  من 

التوطي7.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (9 بتاريخ)

.2((839

20 P

AFRI CONSULT

ZYX

SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 23.333 درهم

مقر الشركة : شارع الزرقطوني، 

رقم 29)، زاوية ابراهيم الروداني، 

الطابق األول، الدار الشيضاء

مقيدة بالسجل التجاري بالدار 

الشيضاء رقم 5)9)53

تقييد تأسي�سي
 23 في) مؤرخ  عرفي  عقد  حسب 

شركة) تأسيس  تم  (،(3(( يناير)

 »ZYX« مسماة) املسؤولية  محدودة 

املتوفرة علي املميزات التالية):

.ZYX S.A.R.L(:(تسمية الشركة

الرأسمال):)23.333)درهم نقدا.

الشريكا7):

(،)ZIAD MATER((السيد زياد ماتر

بروو7،) (298( ديسمبر) (6 في) املزداد 

لشطاقة) الحامل  الجنسية،) فرن�سي 

والساكن) (BK238(3J التسجيل رقم)

الطابق) (9 رقم) فيال  حسن  بزنقة 

األر�سي لونشو7 الحي الحسني)-)الدار)

الشيضاء.

 OMAR,((السيد عمر،)جو7 ماتر

JEAN MATER(،)املزداد في)23)يوليو)

الجنسية،) فرن�سي  بشواتيي،) (2993

رقم) السفر  لجواز  لشطاقة  الحامل 

بمحج) والساكن  (25AF79796

 69233 3)-)إقامة ألتيا) أينشتي7 رقم)

فيلوربا7)-)فرنسا.

شارع الزرقطوني،) (: مقر الشركة)

الروداني،  ابراهيم  زاوية   ،(29 رقم)

الطابق األول، الدار الشيضاء.

توزيع الرأسمال):

 9.333 (- حصة) (93 (: ماتر) زياد 

درهم.

(- 23)حصص) (: جو7 ماتر) عمر،)

2.333)درهم.

حصة،) (233 (: مجموعه) ما  أي 

23.333)درهم.

يهدف غرض) (: األسا�سي) الغرض 

الشركة باملغرب أو بالخارج إلى):

والتوزيع) والتصدير  االستيراد 

في مواد التجميل) )الكشيرة() والتجارة)

الجلدية والغذائية والتزيينية واملواد)

األولية املتعلقة بها،)وكل منتج أو آلة)

مرتشطة بهذه املجاالت.

تزويد بمرجع والتسويق الرقمي.

تنظيم أحداث متعلقة بالراحة.

تنظيم درو3)»اليوكا»)والتدليكات)

العالجية.

تقديمها)) يمكن  التي  الخدمات 

إلتمام هذه األنشطة بنجاح...

املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.

املسير وصالحيات التوقيع):

إ7 السيد زياد ماتر والسيد عمر،)

إدارة) تسيير  يمارسا7  ماتر  جو7 

إلى) أي  سنوات،) ست  ملدة  الشركة 

غاية املصادقة على حسابات السنة)

املالية)7)3).

إ7 كل واحد منهما له الصالحيات)

الشركة) لتمثيل  املدى  الواسعة 

لوحده.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

5)9)53)بتاريخ)26)فبراير)))3).

واإليداع) التسجيل  إنجاز  تم 

الجهوي) املركز  قشل  من  القانوني 

لالستثمارات بالدار الشيضاء.
عن إعال7،)املمثل القانوني
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AFRI CONSULT

FRL TAX & ADVISORY SASU
شركة األسهم املبسطة

)ذات شريك وحيد
رأسمالها : 333.333 درهم

مقر الشركة : شارع الزرقطوني، رقم 
29)، إقامة البردعي، الطابق األول، 

الشقة رقم 2 - 3233)
 الدار الشيضاء

3.ت. بالدار الشيضاء رقم 532932
ت.م. للمقاولة : 

33(987(77333327
مستخلص من النظام األسا�سي

  تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   حسب 
بشاريس) ((3(2 ديسمبر) ((7  
الديفونس،)تم تأسيس شركة األسهم)
املبسطة ذات شريك وحيد مميزاتها)

كالتالي):
 FRL TAX & (: الشركة) تسمية 

.ADVISORY SASU
الرأسمال):)333.333)درهم.

الشريك الوحيد):
مساهمة) شركة  (،.KPMG S.A
ومفوضية) الحسابية  للخبرة 
الكائن مقرها االجتماعي) الحسابات،)
بتور إكهو،)))محج كامشيطا،)366)9 
املقيدة بالسجل) باريس ال ديفونس،)
التجاري والشركات بنانطير تحت رقم)

.7757(6727
شارع الزرقطوني،) (: مقر الشركة)
الطابق  البردعي،  إقامة   ،(29 رقم)
األول، الشقة رقم 2 - 3233) الدار 

الشيضاء.
غرض) يهدف  (: املوجز) الغرض 

الشركة في املغرب أو في الخارج إلى):
وكل) خدمة  استشارة،) كل 
مالية،) تقنية،) استراتيجية،) دراسة 
وباالحتساب،) بالنموذجية،) خاصة 
وباملساعدة) وبالتكوين،) وبالشحث،)
وبالخصوص في ميادين) أو التحليل،)
األعمال،) وإدارة  الضرائب،) قضايا 
ونظم) والتنظيم،) والتدبير،) واملالية،)
اإللكتروني،) األمن  املعلومات،)
علم) التسويق،) املعطيات،) معالجة 
نوع) أي  أو  واالقتصاد،) اإلحصاءات 

آخر.
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من) أسلوب  بأي  التفاوض 
األشكال،) من  شكل  وبأي  األساليب 
املخالفة املرتشطة) والشحث على اآلراء)
الخارجي،) النمو  عمليات  بإنجاز 
واملساهمة،) الشركاء،) عن  والشحث 
أو) التجارية  املالية،) لالتفاقات 
الصناعية،)واملصالحات أو الرابطات)
كيفما كا7 نوعها،)منح مساهمته من)

أجل هاته العمليات.
املجموعة) باطن  تمويل 
منح) أو  القروض  في  باملساهمات 
إلى) الدين  سندات  إصدار  قروض،)
أو) فرعية  شركات  إلى  أو  فروعها،)
لكل شركة أخرى التي تكو7 في عداد)
إليها) تنتمي  التي  الشركات  مجموعة 

الشركة.
لفائدة) وكفاالت  ضمانات  منح 
األغيار لضما7 التزاماتها أو التزامات)
لكل) أو  الفرعية  وشركاتها  فروعها،)
مجموعة) جزء) تشكل  أخرى  شركة 
الشركات التي تنتمي إليها)»الشركة»،)
مع إمكانية رهن الحيازة،)تحويل،)ثقل)
أو إحداث بأي كيفية أخرى ضمانات)

على كل املوجودات او جزء)منها.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجاري.
إ7 الرئيس األول املعي7) (: الرئيس)
غير) ملدة  األسا�سي  النظام  بموجب 
شركة) (،.KPMG S.A (: هي) محدودة 
مساهمة للخبرة الحسابية ومفوضية)
الكائن مقرها االجتماعي) الحسابات،)
بتور إكهو،)))محج كامشيطا،)366)9 
املقيدة بالسجل) باريس ال ديفونس،)
تحت) بنانطير  والشركات  التجاري 
املمثلة من قشل) (،7757(6727 رقم)
 AXEL( روبوديير) أكسيل  السيد 

REBAUDIERES(،)مديرها العام.
لدى) القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 
الشيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

بعناية املركز الجهوي لالستثمارات.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
بتاريخ الشيضاء) بالدار   التجاري 
 23)فبراير)))3))تحت رقم)532932.

عن إعال7،)الرئيس
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FIDUCIAIRE CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE

IMM N°2 AV. MED V (ème ETAGE 

APPT N° 3 - TEMARA 

ASMAK AL AIN
SARL AU

رأسمال الشركة 233.333 درهم

املقر االجتماعي رقم 37) تجزئة 

السعادة عي7 عتيق

حل الشركة
العام) الجمع  محضر  على  بناءا 

(،(3(( فبراير) (25 االستثنائي بتاريخ)

 ASMAK AL AIN«(قرر شركاء)شركة

SARL AU» ما يلي :

الحل املسشق للشركة)-)حدد مقر)
التصفية الذي يقع):) رقم 37) تجزئة 

السعادة عي7 عتيق.

الواضح) امليلودي  السيد  وعي7 

كمصفي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
رقم) ((3(( مار3) (7 بتاريخ) بالرباط 

اإليداع)679))2.
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FIDUCIAIRE CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE

IMM N°2 AV. MED V (ème ETAGE 

APPT N° 3 - TEMARA 

MERZAGUI DE TRAVAUX
SARL AU

رأسمال الشركة 233.333 درهم

املقر االجتماعي تجزئة أبي هريرة ) 
رقم 53 تمارة

حل الشركة
العام) الجمع  محضر  على  بناءا 

(،(3(( فبراير) (25 االستثنائي بتاريخ)

 MERZAGUI DE«(قرر شركاء)شركة

TRAVAUX SARL AU»)ما يلي):

الحل املسشق للشركة)-)حدد مقر)

التصفية الذي يقع):) تجزئة أبي هريرة 

) رقم 53 تمارة.

العزيز مرزاكي) السيد عشد  وعي7 

كمصفي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
رقم) ((3(( فبراير) ((3 بتاريخ) بتمارة 

اإليداع)7577.
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 TK RESSOURCE
TECHNOLOGIES MAROC

الفرع املغربي
املقر االجتماعي : الرباط، محج حي 
الرياض سنتر، شارع آتي7، محج 

الرياض سنتر، الطابق رقم 5، مشنى 
7 و 8، حي الرياض الرباط

RC N°95977
I)-)بناء)على محضر مجلس اإلدارة)
تقرر) ((3(2 يناير) (23 املنعقد بتاريخ)

ما يلي):
 TK« للفرع) االجتماعي  املقر  نقل 
 RESSOURCE TECHNOLOGIES

 »MAROC
من):)مشنى فال ولد عمير،))3،)واد)

بهت،)أكدال،)الرباط.
الرياض،  الرباط، محج حي   : إلى)
سنتر،  الرياض  محج  آتي7،  شارع 
حي   ،8 و   7 مشنى   ،5 رقم  الطابق 

الرياض الرباط.
تنفيد  أجل  من  صالحيات 

اإلجراءات القانونية.
بمكتب  القانوني  اإليداع  تم   -  II
التسجيل باملحكمة التجارية بالرباط 
الرقم  تحت   (3(( مار3   8 بتاريخ 

.2((735
من أجل املستخرج واإلشارة

25 P

 CONSULTING GROUP
 AND PHARMACEUTICAL

SERVICE
SARL AU

تعديل
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(2 ديسمبر) ((3 بتاريخ) بالرباط 
قرر الجمع العام غير العادي لشركة)
 CONSULTING GROUP AND«
 PHARMACEUTICAL SERVICE

SARL AU»)ما يلي):

الشركة) اسم  تغيير 

 CONSULTING GROUP AND«

 PHARMACEUTICAL SERVICE

 M-SOLUTIONS« إلى) («SARL AU

.»SARL

تحويل األسهم.

لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

شريك) مع  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات) شركة  إلى  ()SARL AU( واحد)

.(SARL((مسؤولية محدودة

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

إقامة) (،2 شقة) الطابق األول،) (: من)

الفقيه التطواني)-)3))شارع الجزائر،)

إقامة) زنقة مدغشقر،) (: إلى) الرباط 

حي) الثاني،) الطابق  (،8 رقم) (،3(

املحيط،)الرباط.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2768)2.

26 P

EPIROC MAROC
مقرها االجتماعي : )-6 زنقة ابن 

الدارة ADARA املراك�سي الدار 

الشيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري 

386673

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم) ((3(2 ديسمبر) ((8 في) املؤرخ 

تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة)

 ADARA الدارة) ابن  زنقة  (6 من)

 (2 إلى رقم) املراك�سي الدار الشيضاء،)

تجزئة التوفيق زنقة ابن الكوتية حي)

الدار) السشع  عي7  عكاشة  الصناعي 

الشيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

7)مار3)))3))تحت رقم)86)825.

27 P
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SOCIETE CHAM’S PRINT

SARL

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

ديسمبر) ((( بتاريخ) بالرباط  املنعقد 

 CHAM’S PRINT« بشركة) ((3(2

SARL» ما يلي :

تفويت  لعقود  املوافقة  إعطاء 

ديسمبر   (( بتاريخ  حصة   2333

مختار  السيد  طرف  من   (3(2

السادة املصطفى  القاسيمي لصالح 

قرر  كما  بوقريي7،  وخالد  العيادي 

مختار  السيد  تنحي  العام  الجمع 

القاسيمي من تسيير الشركة وتعيي7 

العيادي  املصطفى  السادة  من  كل 

للشركة،  كمسيرين  بوقريي7  وخالد 

الشند  تغيير  العام  الجمع  قرر  كما 

رقم )، 6، 7 و 26 مع تحديث قانو7 

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) ((3 بتاريخ)

.2((393
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SOCIETE CE RENOVATION

SARL

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)7)يناير)

3)3)،)قرر مسيروا الشركة مايلي):

حل الشركة.

الغالي) املجيد  عشد  السيد  تعيي7 

مصفي للشركة.

شارع) (: الشركة هو) مقر تصفية 

الذهب) واد  (26 رقم) الهيثم  ابن 

العيايدة سال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

)))فبراير)))3))تحت رقم)38398.
مقتطف وبيا7

29 P

STE ITRI BETON
SARL AU

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
باملواصفات) الوحيد  الشريك  ذات 

التالية):
 STE ITRI BETON (: التسمية)

.SARL AU
الهدف : الشناء وأشغال مختلفة.

املقر : رقم 78، شقة 2 شارع فال 
ولد عمير أكدال، الرباط.

املدة : 99 سنة من تاريخ التأسيس.
درهم   233.333  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   2333 إلى  مقسمة 

233 درهم موزعة كالتالي :
أحساين مشوا7 : 2333 حصة.

التسيير : أحساين مشوا7.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 258772.
30 P

DIEZZE LAB SARL
دييز الب ش.م.م.

خلق شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
بتاريخ) بازرو  واملسجل  ((3(( فبراير)
27)فبراير)))3))قد تم وضع القانو7)
شركة) الب  دييز  لشركة  األسا�سي 
املميزات) تحمل  املسؤولية  محدودة 

األساسية التالية):
التسمية):)دييز الب ش.م.م.

املهرجانات) تنظيم  (: الهدف)
وامللتقيات الثقافية والفنية.

املدة):)99)سنة.
رقم) (( الطابق) (: االجتماعي) املقر 

77)مكرر أطلس)))أحداف أزرو.
رأ3 املال):)93.333))درهم.

عفاف) السيدة  (: املساهمو7)
أبهوى:)753)حصة.

 753 (: داني) أمي7  محمد  السيد 
حصة.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
محددة السيدة عفاف أبهوى مسيرة)
مساعد) داني  أمي7  محمد  والسيد 

املسيرة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

مار3) (9 بتاريخ) بأزرو  االبتدائية 

)))3))تحت رقم)2737.
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STE CAFE VEROCA

SARL

رأ3 مالها : 233.333 درهم 

67 تجزئة األدارسة طريق عي7 

السمن فا3

السجل التجاري : 73969

التغيير
بمقت�سى الجمع العام املنعقد في)

الشركة) قرر ورثة  ((3(( فبراير) (27

CAFE VEROCA)مايلي):

الشريك) وفاة  عن  االعال7 

الحصص) وتفويت  محمد  الحلمي 

االجتماعية.

تعيي7 السيد الحلمي عشد السالم)

مسيرا للشركة.

تغيير النظام األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بفا3  التجارية   باملحكمة 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (8

.2(36/(3((
بمثابة مقتطف وبيا7

32 P

SANTE VISION LAYA

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)

القانو7) وضع  تم  (،(3(2 ماي) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

 SANTE (: االجتماعية) التسمية 

.VISION LAYA SARL AU

أخصائي   : االجتماعي  الهدف 

نظارات.

املقر االجتماعي : دوار والد انصر 

الشرقية مالوط القطاع 32 رقم 59 

سيدي الطيبي، القنيطرة.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 233.333 مشلغ  في  الشركة  رأسمال 

حصة   2333 على  موزعة  درهم 

وزعت للحصة  درهم   233 فئة   من 

كما يلي :

 2333  : ملسوكر  ايوب  السيد 

حصة.

مجموع الحصص : ألف حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   32 إلى  يناير  فاتح 

سنة.

ايوب  السيد  تعيي7  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ملسوكر 

محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

 (3(( مار3   ( بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 93597.

33 P

ALMU
على إثر الجمع العام املنعقد يوم)

 ALMU لشركة) ((3(2 سبتمبر) (26
ومقرها) درهم  (233.333 رأسمالها)
شارع) مكرر،) ((3 رقم) (: االجتماعي ب)

القرية،) حي الرشاد،) سيدي محمد،)

سال،)تقرر مايلي):

باع السيد):)ختي وديع)33))حصة)

لفائدة السيدة بنعمو سلمى.

حصة) ((33 السالم) عشد  حافظ 

لفائدة السيد بكاوي اليا3.

تغيير نشاط الشركة إلى):

االستشارات اإلدارية

مصمم محلل مبرمج كمشيوتر.

استيراد وتصدير.

عشد) حافظ  السيد  استقالة 

وتعيي7) الشركة  تسيير  من  السالم 

كمسيرة) أحالم  شريفي  السيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
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تحيي7 النظام األسا�سي للشركة.

رقم السجل التجاري):)33677.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) (25 بتاريخ)

.38378
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ائتمانية الشغيل

محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال أفينور

ASILAH DORADA

SARL

السجل التجاري رقم 259)3

تعديل القانو7 األسا�سي

الجمعية) محضر  بمقت�سى 

الشركة) العامة غير العادية للشركاء)

 ASILAH DORADA SARL املسماة)

شركة ذات مسؤولية محدودة،)رأ3)

23.333)درهم والكائن مقرها) (: مالها)

موالي) شارع  (283 (: ب) االجتماعي 

سليما7،)طنجة،)واملسجلة بالسجل)

التجاري بطنجة تحت رقم):)259)3.

(،(339 نوفمبر) (23 بتاريخ) انعقد 

وتقرر):

 (5( خمسة) بيع  على  املصادقة 

 233 فئة) من  اجتماعية  حصص 

درهم للحصة في ملك السيد سيدي)

لفائدة) أداش  بن  الودرحيري  أحمد 

كونزاليس جوزيفا) فرنانديز  السيدة 

ازابيل.

مالءمة القانو7 األسا�سي للشركة.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت) ((322 يناير) ((8 بطنجة بتاريخ)

رقم)89795.
مستخرج مطابق لألصل

الشغيل محمد كمال
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ائتمانية الشغيل

محاسب معتمد

عضو بجمعية ائتمانيات الشمال أفينور

ASILAH DORADA
SARL

السجل التجاري رقم 259)3

نقل املقر االجتماعي للشركة
تعديل القانو7 األسا�سي

الجمعية) محضر  بمقت�سى 

الشركة) العامة غير العادية للشركاء)

 ASILAH DORADA املسماة)

محدودة، مسؤولية  ذات   شركة 
والكائن) درهم  (23.333 مالها:) رأ3  (
مقرها االجتماعي ب):)27)زنقة مو�سى)

واملسجلة) 22،)طنجة،) بن نصير رقم)

بالسجل التجاري بطنجة تحت رقم:))

.3(259

(،(339 يناير) ((8 بتاريخ) انعقد 

وتقرر):

للشركة) االجتماعي  املقر  نقل 
زنقة مو�سى بن) (27 الذي كا7 سابقا)

العنوا7) إلى  طنجة  (،22 رقم) نصير 

شارع موالي) (283 الجديد الكائن ب)
سليما7 الطابق)3)رقم)6،)طنجة.

لدى) إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت) ((339 مار3) (9 بطنجة بتاريخ)
رقم)67767.

مستخرج مطابق لألصل

الشغيل محمد كمال
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INFINITE OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

الشيضاء،) بالدار  ((3(( فبراير) (7

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن) وحيد،) بشريك  محدودة 

مميزاتها في مايلي):

 INFINITE OFFICE (: التسمية)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الشيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

232،)شارع أنفا،)إقامة أزرو،)مكتب)
رقم)22)-ب.

ملكية جميع) (: الهدف االجتماعي)
الحقوق العقارات املكتسشة املستلمة)
وإدارة) الشركة  من  كمساهمة  أو 
شكل) في  الحقوق  هذه  واستغالل 

إيجار أو غير ذلك.
جميع) وتأجير  وبناء) اقتناء)

العقارات.
االستحواذ على جميع املشاني من)
امللكية أو إدارتها عن طريق) أي نوع،)
االستحواذ،) ذلك،) غير  أو  اإليجار 
االستثمارات) جميع  في  املساهمة 
بميدا7) املتعلقة  الرأسمالية 

العقارات.
أي) في  حصة  على  االستحواذ 
شركة ذات نشاط مشابه أو مرتشط)
شركة أو مساهمة) عن طريق إنشاء)

الشركات القائمة.
 EUREKA شركة) (: املساهمو7)
ذات) شركة  (PARTICIPATION
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
ومقرها) درهم  (23.333 مالها) رأ3 
(،232 الشيضاء) بالدار  االجتماعي 
مكتب رقم) إقامة أزرو،) أنفا،) ( شارع)
التجاري) سجل  في  مسجلة  ب  (22
 732287 رقم) تحت  الشيضاء) بالدار 

ويمثلها السيد مروا7 اليوسفي.
مغربي) اليوسفي،) مروا7  السيد 
 2986 أبريل) (8 في) ولد  الجنسية،)
لشطاقة) الحامل  الشيضاء،) بالدار 
 BE798876 رقم) الوطنية  التعريف 
شارع مكة كاليفروني) ((33 ويقيم في)

الدار الشيضاء.
:)تم تعيي7 السيد مروا7) التسيير)
 (33 رقم) فيال  في  القاطن  اليوسفي 
شارع مكة كاليفورني الدار الشيضاء)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  والحامل 
وحيد) كمسير  (BE798876 رقم)

للشركة لفترة غير محددة.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
من تسجيلها) ابتداء) سنة وذلك  (99

بالسجل التجاري.
 233.333 (: الشركة) مال  رأ3 
حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) حصة  لكل  درهم  مائة 

اململكة من طرف):

 EUREKA شركة)

حصة) (999  :  PARTICIPATION

اجتماعية.

السيد مروا7 اليوسفي):)2)حصة)

اجتماعية.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار الشيضاء)وذلك بتاريخ)

7)مار3)))3))تحت رقم)825338.
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INFINITE PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

الشيضاء،) بالدار  ((3(( فبراير) (7

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن) وحيد،) بشريك  محدودة 

مميزاتها في مايلي):

 INFINITE (: التسمية)

PROPERTIES)شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد.

الشيضاء،) الدار  (: املقر االجتماعي)

232،)شارع أنفا،)إقامة أزرو،)مكتب)
رقم)22)-ب.

ملكية جميع) (: الهدف االجتماعي)

الحقوق العقارات املكتسشة املستلمة)

وإدارة) الشركة  من  كمساهمة  أو 

شكل) في  الحقوق  هذه  واستغالل 

إيجار أو غير ذلك.

جميع) وتأجير  وبناء) اقتناء)

العقارات.

االستحواذ على جميع املشاني من)

امللكية أو إدارتها عن طريق) أي نوع،)

االستحواذ،) ذلك،) غير  أو  اإليجار 

االستثمارات) جميع  في  املساهمة 

بميدا7) املتعلقة  الرأسمالية 

العقارات.

أي) في  حصة  على  االستحواذ 

شركة ذات نشاط مشابه أو مرتشط)

شركة أو مساهمة) عن طريق إنشاء)

الشركات القائمة.
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:)تم تعيي7 السيد مروا7) التسيير)

 (33 رقم) فيال  في  القاطن  اليوسفي 

شارع مكة كاليفورني الدار الشيضاء)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  والحامل 

وحيد) كمسير  (BE798876 رقم)

للشركة لفترة غير محددة.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

من تسجيلها) ابتداء) سنة وذلك  (99

بالسجل التجاري.

 233.333 (: الشركة) مال  رأ3 

حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة،) للحصة  درهم  مائة  فئة 

مدفوعة) (2333 إلى) (2 من) مرقمة 

ومخصصة) االكتتاب  عند  بالكامل 

مروا7) السيد  الوحيد  للمساهم 

اليوسفي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار الشيضاء)وذلك بتاريخ)

7)مار3)))3))تحت رقم)825339.
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 SOCIETE GENERALE

 AFRICAIN BUSINESS

SERVICES

»SGABS» SAS 
RC(N ° : 381001

اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�سى 

تم) ((3(2 نوفمبر) ((( املنعقد بتاريخ)

اتخاذ القرارات التالية):

العام) املدير  باستقالة  إقرار 

 Emmanuel السيد) للشركة  الحالي 

.René Pierre - Marie RIT

 Eric Daniel السيد) تعيي7 

السفر) لجواز  الحامل  (VIGOR

كمدير) (25 AR99959 الفرن�سي رقم)

عام جديد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الشيضاء) بالدار   التجارية 

23)مار3)))3))تحت رقم)827293.
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EXCELIMO

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات مساهم وحيد

رأسمالها االجتماعي قدره 533.333 

درهم

املقر االجتماعي : املحل التجاري رقم 

323، حي النهضة ) إضافي، إقامة 3 

الرباط

السجل التجاري بالرباط رقم : 

238673

العام) الجمع  يقرر  (: األول) القرار 

اسمية) بقيمة  سهم  (3733 بتحويل)

السيد) لصالح  منها  لكل  درهم  (233

الجنسية) محمد وسام بهضوض ذو 

 2985 ماي) (23 في) املزداد  املغربية 

التعريف) للشطاقة  وحامل  بالرباط 

املقيم في) (،PS837682 الوطنية رقم)

حي) (،2( شقة) (89 األندلس،) رياض 

يونيو) (22 بتاريخ) الرباط،) الرياض،)

فصاعدا) اآل7  من  أصشح  (،(3(2

شكل الشركة،)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات مساهم وحيد.

األسهم) أ7  العام  الجمع  يالحظ 

اآل7) سيتم  املال  لرأ3  املكونة 

ودفعها) بالكامل  فيها  االكتتاب 

للمساهم) بالكامل  وتخصيصها 

وسام) محمد  السيد  الوحيد 

بهضوض.

قرر) عليه،) وبناء) (: الثاني) القرار 

الجمع العام مما سشق،)تغيير الشكل)

ذات) شركة  من  للشركة،) الحالي 

ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مساهم) ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط في)22)مار3)))3) 

تحت رقم)883))2.
لالستخراج والذكر

التسيير
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STE SEPEFI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

االستاذ سعد بوعنا7 موثق بفا3،)

فوتت) (،(3(( فبراير) ((3 بتاريخ)

السيدة لشنى السماللي لفائدة السيد)

جميع) السماللي،) الدين  جمال 

ب) املقدرة  االجتماعية  حصصها 

الشركة) في  تمتلكها  التي  (23.735
راسمالها) ش.م.م.،) (،SEPEFI املسماة)

5.333.333)درهم،)مقرها) االجتماعي)

الوطنية) الطريق  بفا3،) االجتماعي 
رقم)6)من فا3 الى تازة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بفا3) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،(3(( مار3) (8 بتاريخ)

.(3((/2((9
بمثابة مقتطف

ديوا7 االستاذ سعد بوعنا7

موثق
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 STE EPIC EVENTS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

(،(3(( مار3) فاتح  ( بتاريخ) تم 

وضع قانو7 منظم لشركة باملميزات)

التالية):

 STE EPIC EVENTS (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

مقاول في ادارة عمليات) (: الهدف)

خدمات) االحداث،) )تنظيم  الخدمة)

االستقشال واالرشاد(.
رقم) (2 املكتب) (: االجتماعي) املقر 

الخطابي) الكريم  عشد  شارع  (266

كليز) (9 الشقة) (25 العش) عمارة 

مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

مشلغ)23.333)درهم مقسمة الى)233 

موزعة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

كاالتي):

تعدويت نايت  عثما7   السيد 

 53)حصة.

تعدويت) نايت  سليما7   السيد 

53)حصة.

ملدة) الشركة  تسيير  (: االدارة)

السيدين) طرف  من  محدودة  غير 

عثما7 نايت تعدويت وسليما7 نايت)

تعدويت.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير الى)32)ديسمبر.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تاسيس الشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

233736)وسجلت) ))3)،)تحت رقم)

الشركة في السجل التجاري بمراكش)

تحت رقم)3523)2.
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STE RESTAURAIL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التجاري رقم : 95)87 

الدارالشيضاء

الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

شركة) قرر شركاء) (،(3(( يناير) ((7  

(، ش.ذ.م.م.) (، (REASTAURAIL
درهم والكائن) ((.333.333 راسمالها)

السكك) بمحطة  االجتماعي  مقرها 

املسافرين،) الحديدية بالدارالشيضاء)

الدارالشيضاء) بلفدير  باحماد،) شارع 

ما يلي):

استقالة السيد محسن سعيدي،)
السيد الطاهر حجي والسيد الشعزاوي)

طارق من مهامهم كمسيرين للشركة.

خمس) ملدة  مسيرين  تعيي7 

سنوات:)السيد محسن سعيدي.

السيد علي بنفقير.

من) و26) (25 الفصلي7) تعديل 

القانو7 االسا�سي للشركة.
القانو7) محتوي  على  املصادقة 

االسا�سي للشركة بعد تعديله.
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لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية)) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالدارالشيضاء)بتاريخ)7)مار3)))3)،)

تحت رقم)825783.
من أجل االشهار والتشليغ
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STE VB SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : تمارة، الحي 

الصناعي التسنية 22/63 الشقعة 

رقم 22 املحل التجاري رقم )

السجل التجاري رقم : 235687 

تمارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،(3(( فبراير) ((3 بتاريخ) الرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية):

 STE VB SERVICES (: التسمية)

.SARL AU

الهدف االجتماعي):)غرض الشركة)

في املغرب وخارجه):

بيع السجائر االلكترونية.

استيراد والسجائر االلكترونية.

امللحقات) وتسويق  استيراد 

واملنتجات االخرى املتعلقة بالسجائر)

االلكترونية.

أجهزة) انواع  جميع  تسويق 

السجائر االلكترونية في شكل عدة.

السوائل) أو  النيكوتي7  تسويق 

االلكترونية غير النيكوتي7.

تسويق الشطاريات املستخدمة في)

تشغيل السجائر لاللكترونية.

التجارة.

(.. السيد حمزة سقاط) (: الشريك)

2333)حصة)،)الشريك الوحيد.

رأسمال) يقدر  (: الشركة) راسمال 

الشركة بمشلغ قيمته)233.333)درهم)

كل) قيمة  حصة  (2333 الى) موزعة 

واحد)233)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري بالرباط.

الحي) تمارة  (: االجتماعي) املقر 

الشقعة) (22/63 التسنية) الصناعية،)

رقم)22،)املحل التجاري رقم)).

الشركة تسيير من طرف) (: االدارة)

السيد حمزة سقاط ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

مار3) (7 بتاريخ) بتمارة  التجارية 

))3)،)تحت رقم)2557.
الستخراج وذكر

املسير
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STE BNIDOR 

SARL 

 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

مروا7) السيد  فوت  (،(3(( يوليو)

التي) الحصص  جميع  الصفراوي 

 533 بخمسمائة) املقدرة  و  يملكها 

 233 حصة اجتماعية مقدارها مائة)

شركة) في  الواحدة  للحصة  درهم 

في) محدد  رأسمالها  (،BNIDOR

233333.33)درهم.

ليصشح) بنميلود  الحشيب  السيد 

 .BNIDOR(شريك جديد لشركة

حسب الحصص التالية)):

يملك) بنميلود  مصطفى  السيد 

533)حصة من الحصص االجتماعية)

باسمه.)

يملك) بنميلود  الحشيب  السيد 

533)حصة من الحصص االجتماعية)

باسمه).

تعيي7 السيدا7 الحشيب بنميلود)

ومصطفى بنميلود مسيرا7 للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

سبتمبر) (9 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

3)3)،)تحت رقم))376).
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 STE RELIATRV

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم وضع القانو7) (،(3(( فبراير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

  STE (: االجتماعية) التسمية 

.RELIATRY SARL

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

مساكة،) متنوعة،) انشاءات  أو 

التأطير،) الطالء،) الصشاغة،)

الكهرباء) الرصاصة،) السطوح،)

النجارة)...

الدشيرة) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

رقم)73)حي الوالء)القرية سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

 233.333 مشلغ) في  الشركة  راسمال 

حصة من) (2333 درهم موزعة على)

درهم للحصة وزعت كما) (233 فئة)

يلي):

 533 مصطفى) اباملك  السيد 

حصة.

 533 (... محمد) املامو7  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية):)تشدأ من فاتح)

يناير الى)32)ديسمبر من كل سنة.

تم تعيي7 السيد ابملك) (: التسيير)

محمد،) املامو7  والسيد  مصطفى 

كمسيرين للشركة.

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

السجل) (،.(3(( مار3) (23 بتاريخ)

التجاري رقم)35632.
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مكتب األستاذة سعاد حمزاوي فا3)-)فهري

موثقة بالدار الشيضاء

3)3)شارع الزرقطوني)-)الدار الشيضاء

STE S.G.E.A.D
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي :  277 زنقة 

محمد  سميحة اقامة جوهرة محمد 

سميحة، الشقة رقم 35 الطابق 6 

الدارالشيضاء

العام)) الجمع  محضر  بمقت�سى 

(،S.G.E.A.D لشركة) العادي  الغير 

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

 (5 بتاريخ) بالدارالشيضاء) املنعقد 

نونبر)2)3)،)تقرر ما يلي):

معاينة وفاة السيد ادريس عمار)

الشريك املدير الوحيد للشركة ذات)

باسم) املعرفة  املحدودة  املسوؤلية 

.S.G.E.A.D

مكونة) حصة  (2333 توزيع)

لراسمال الشركة والتي تخص املتوفى)

الطريقة) على  عمار  ادريس  السيد 

التالية.

السيدة سعيدة عمراني جمالي)....)

5)2)حصة.

 275 (...... عمار) حنا7  السيدة 

حصة.

 353 (..... عمار) محمد  السيد 

حصة.

 353 (..... عمار) فيصل  السيد 

حصة.

تعيي7 السيدة حنا7 عمار مسيرة)

للشركة ملدة غير محددة.

للشركة) االسا�سي  النظام  تغيير 

املسوؤلية) ذات  شركة  شكل  على 

املحدودة متعددة الشركاء.

السجل) في  القانوني  االيداع  تم 

التجارية) للمحكمة  التجاري 

فبراير) (27 بتاريخ) بالدارالشيضاء)

))3)،)تحت رقم)823732.
لالستخالص والنشر

االستاذة سعاد حمراوي فا�سي فهري

موثقة

47 P
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 STE ELMOUNTASSIR

DISTRIBUTION
SARL AU

تاسيس  شركة
 ELMOUNTASSIR(:(اسم الشركة

.DISTRIBUTION SARL AU

املواد) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

الغذائية،)التجارة في املواد الكيمائية،)

مقاول تعشئة وتغليف.

التسيير):)املنتصر أيوب.

 7 رقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق االول اقامة قادر مر3 الخير)

تمارة.
راسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسمة كالتالي):)

درهم) (233 2333)حصة من فئة)

املنتصر أيوب.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.235692
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STE N2MAR
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،(3(( فبراير) (9 ومسجل بتاريخ)

املسوؤلية) محدودة  شركة  انشاء)

والتي تحمل الخصائص التالية):

.STE N(MAR SARL(:(التسمية

الهدف االجتماعي):

والفواكه) الخضر  وشراء) بيع 

بالتقسيط.

الرياض) حي  (7 (: االجتماعي) املقر 

))متجر رقم) االندلس اقامة قرطوبة)

7)الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ التاسيس.
التسيير):)تم تعيي7 السيد ملدغري)

أنس مسيرا للشركة.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

تحت) بالرباط،) التجارية  باملحكمة 
رقم)95)258.

مقتطف وبيا7
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 STE PRODUCTION

ARTISANAL DE FROMAGE
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : IMM28 APPT(N°1 RUE

JBAL TOUBKAL AGDAL RABAT

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

شركة ذات) (،(3(2 اكتوبر) (9 بتاريخ)
راسمالها) املحدودة،) املسؤولية 

االجتماعي) مقرها  درهم،) (233.333
جشل) زنقة  (2 رقم) شقة  ((8 عمارة)

توبقال اكدال الرباط،)تقرر ما يلي):

 663 تفويت السيد بوشتة خالد)

لفائدة) بالشركة  يملكها  التي  حصة 

السيدة كريمة عشد الرحما7 وبالتالي)

أصشح راسمال الشركة مقسم كالتالي:

الرحما7) عشد  كريمة  السيدة 

 233.333 2333)حصة أي ما يعادل)

الصيغة) أصشحت  كما  درهم.)

ذات) شركة  هي  للشركة  القانونية 

وحيد.) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

وذلك) للشركة  الوحيدة  املسيرة 

ابتداء)من توقيع املحضر.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

تحت رقم) (،(3(2 أكتوبر) (28 بتاريخ)

هذا) تسجيل  تم  حيث  وأ7  (9778

املحضر بتاريخ)25)اكتوبر)2)3).

50 P

STE GI2
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قرر) بالرباط،) ((3(( فبراير) (29  

ذات) شركة  تاسيس  الشركاء)

املسؤولية املحدودة واملصادقة على)

قانونها االسا�سي ذو املميزات التالية):

.STE GI((:(التسمية

املقر االجتماعي):)الرباط السوي�سي)

تقاطع شارع امليلية وشارع غيساسة)

فيال رقم))2.

االستشارة) (: االجتماعي) الهدف 
املتجددة،) الطاقة  في  والهندسة 

الفعالية الطاقية والرقمية.
في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 
 2333 الى) مقسم  درهم،) (233.333
للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

الواحدة.
مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تاسيسها النهائي.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بدر ايكن او زكرياء)النعيمي.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (32 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
االرباح):)بعد خصم)5)%من االرباح)
لتكوين االحتياط القانوني يوزع الشاقي)
كل) حصص  حسب  الشركاء) على 

واحد منهم.
تم االيداع القانوني يوم)23)مار3)
باملحكمة) الضشط  كتابة  ))3)لدى 
(،2773 تحت رقم) التجارية بالرباط،)
السجل التجاري تحت رقم)258555.

للخالصة والشيا7
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SQLM
تاسيس  شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
محدودة) شركة  تاسيس  تم  قد 
الخصائص) تحمل  والتي  املسؤولية 

التالية):
.SQLM(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.
في) مصمم  (: االجتماعي) الهدف 

الكومشيوتر.
 233.333 (: الشركة) راسمال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
 26 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 
اكدال) عوى  ضاية  زنقة  (6 عمارة)

الرباط.
الجرموني) رضوا7  (: التسيير)

االدري�سي.

بالسجل) ( القانوني) االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  ( التجاري)

بالرباط تحت السجل التجاري رقم)

258599)بتاريخ)22)مار3)))3).
للخالصة والتذكير

التسيير
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مكتب االستشارة

CCM CONSEILS
مقرها):)رقم)236)شارع القاهرة الطابق االول)

شقة رقم)))كومطراف)2)تمارة

الهاتف):)78.)35.37.67.7

الفاكس):)35.37.67.77.67

 STE  CONSTELLIO MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

الكائن مقرها : رقم 236 الطابق 

الثاني شقة رقم 7 شارع القاهرة 

كمطراف 2 تمارة

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) (،(3(( مار3) (7 بتاريخ) الرباط 

 CONSTELLIO شركة) تاسيس  تم 

MAROC SARL AU)،)ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 CONSTELLIO (: التسمية)

.MAROC SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 233.333 (: الشركة) راسمال 

درهم.

البرمجة) (: االجتماعي) الهدف 

وتصميم املواقع االلكترونية.

االستشارة والتسيير.

 2333 الغوتي) املهدي  (: الشركاء)

حصة.

مسير) الغوتي  املهدي  (: التسيير)

الشركة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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تم التقييد) (: تم االيداع القانوني)

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتمارة تحت رقم)235732.
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مكتب االستشارة

FIDUTEMA
مقرها):)رقم)236)شارع القاهرة الطابق االول)

شقة رقم)))كومطراف)2)تمارة

الهاتف):)78.)35.37.67.7

الفاكس):)35.37.67.77.67

STE   PRESTIWEB
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الكائن مقرها : رقم 236 الطابق 

الثاني شقة رقم 7 شارع القاهرة 

كمطراف 2 تمارة

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاسيس) تم  قد  (،(3(( فبراير) ((3

ذات) (،PRESTIWEB( ( SARL شركة)

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

 STE( PRESTIWEB (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
 233.333 ( (: الشركة) راسمال 

درهم.

أجهزة) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

الكومشيوتر الكهربائية.

إصالح األجهزة الكهربائية.

 (53 عشيدة) سفيا7  (: الشركاء)

حصة.

أسامة اضبيب)53))حصة.

انوار مبروك)53))حصة.

مسير) اضبيب  أسامة  (: التسيير)

للشركة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد) (: تم االيداع القانوني)

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتمارة تحت رقم)235689.
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STE MEGAVITCH
SARL AU

السجل التجاري رقم : 82)253 

الرباط

حل الشركة السابق الوانه، تعيي7 

املصفي، تحديد مقر التصفية

العادي) غير  العام  للجمع  تشعا 

(،(3(( يناير) ((7 بتاريخ) املنعقد 

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

بشريك) ش.م.م.) (،MEGAVITCH
درهم) (233.333 (: راسمالها) وحيد،)

سيام) شارع  (5 االجتماعي) ومقرها 

شقة بالدوار االول رقم)2)ديور جامع)

الرباط ما يلي):

حل الشركة السابق الوانه.

اليا3) بيروك  السيد  تعيي7 

محل) وتحديد  للشركة،) كمصفي 

شقة) سيام  شارع  (5 (: ب) التصفية 

الجامع) ديور  (2 رقم) االول  بالدور 

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)772))2.
من أجل االستخالص والشيا7
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 STE   BOUZNIKA BEACH
MARKET

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
)تم احداث القانو7) (،(3(2 ديسمير)

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تتخلص فيما يلي):

 STE BOUZNILA (: التسمية)

.BEACH MARKET SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

التغذية) (: االجتماعي) الهدف 

العامة.

شقة) (33 عمارة) (: املقر االجتماعي)
لوكيلي) احمد  موالي  شارع  (8 رقم)

حسا7 الرباط.

املدة):)99)سنة.
راسمال الشركة):))233.333)درهم)

حصة اجتماعية) (2333 مقسمة الى)

من فئة)233)درهم للحصة الواحدة.

محمد) الصغير  السيد  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

(: الفترة املعمول بها خالل السنة)

تشدأ من فاتح يناير الى)32)ديسمبر.

%لفائدة) (5 بعد خصم) (: االرباح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.

 258397 (: التجاري) السجل 

الرباط.

تم االيداع) (: تم االيداع القانوني)

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

برقم)668))2)بتاريخ)8)مار3)))3).
من االستخالص والشيا7
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 QUIET RENT
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم) بسال  (،(3(( مار3) (( بتاريخ)

وضع القانو7 االسا�سي للشركة ذات)

الخصائص) تحمل  التي  املسؤولية 

التالية):

 STE QUIET RENT (: التسمية)

.SARL AU
بدو7) السيارات  كراء) (: املوضوع)

سائق.

 26 بلوك) (377 (: املقر االجتماعي)

حي سالم سال.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

 2333 الى) مقسم  درهم  (233.333

حصة ذات قيمة)233)درهم للحصة)

مقسم بي7 الشركاء)بالشكل التالي):

 2333 الصوفي) سفيا7  السيد 

حصة ذات قيمة)233)درهم للحصة)

أي ما قيمته)233.333)درهم.

ذات) شركة  ( (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الرحيم) عشد  السيد  (: املسير)

بوملعروف ملدة)3)سنوات.

تم االيداع) (: تم االيداع القانوني)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

 35629 رقم) القانوني  االيداع  تحت 

بتاريخ)23)مار3)))3).
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STE OYOM

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم 2 عمارة 

)2 اقامة سعد سيكتور 9 زنقة 

الروما7 حي الرياض الرباط

العادي) غير  العام  الجمع  باسم 

تم) (،(3(( يناير) ((5 بتاريخ) املنعقد 

تقرير ما يلي):

التامة) الحصص  تفويت   قشول 

ما بي7):

 BYMEA شركة)

INVESTISSEMENTS SARL،)ممثلة)

 OXO وشركة) عثما7  وهبي  بالسيد 

ممثلة) (،HOLDING SARL AU

 (52 بالسيد بيطو7 مارك من أجل)

حصة.

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

طريق) ملتقى  (: التالي) العنوا7  الى 

املنزه) اقامة  غاندي  وزنقة  القاهرة 

شقة رقم)3))الرباط.

تعيي7 السيد مارك بيطو7 كمسير)

عثما7) وهبي  السيد  مع  بالشركة 

وذلك ملدة غير محدودة.

السيد مارك بيطو7 والسيد وهبي)

االبناك) تجاه  معا  يوقعا7  عثما7 

واالغيار.

تحيي7 النظام االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،(3(( مار3) (27 بتاريخ)

.2((922
للخالصة والشيا7
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 STE MOMINOUN BELA
HODOUD

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 233.333 درهم
مقرها االجتماعي : فيال )2 سيكتور 

9 بلوك م حي الرياض الرباط
الحل املسشق
تعيي7 مصفي

تحديد مقر التصفية
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير العادي املنعقد بتاريخ)33)نونبر)
قرر الشريك الوحيد لشركة) (،(3(2
(،MOMINOUN BELA HODOUD
 233.333 راسمالها) ش.و،) ش.م.م.)
القانو7) ملقتضيات  وطشقا  درهم 

املتعلق بالشركات):
من ابتداء) للشركة  مسشق   حل 

 33)نونبر)2)3).
تعيي7 السيد محمد الحاج صالح)

العاني كمصف لحسابات الشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بنفس املقر االجتماعي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  وتم 
مار3) (3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3)،)تحت رقم)595))2.
املصفي

59 P

 STE EXCLUSIVE
MANUFACTURING

 SARL
تاسيس شركة

 STE EXCLUSIVE (: اسم الشركة)
MANUFACTURING SARL
الصفة القانونية):)ش.م.م.

تاريخ تسجيل العقد العرفي):)فاتح)
مار3)))3))بسال.

االنعاش) (: االجتماعي) الهدف 
العقاري وأشغال الشناء)املختلفة.

 233.333 (: الشركة) راسمال 

حصة من) (2333 الى) درهم مقسمة 
فئة)233)درهم للحصة للشركاء)على)

الشكل التالي)):)

 533 مصطفى) العجل  السيد 

حصة.

السيد هشام بالفقيه)533)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سعيد) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

حجي رقم)2628)سال.

التسيير):)السيد العجل مصطفى).

السيد هشام بالفقيه.
التجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

7)356)باملحكمة االبتدائية بسال.)

60 P

 STE   HASSAN AB FILS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 (2 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

فبراير)))3)،)تم تاسيس شركة ذات)

املواصفات) في  محدودة  مسوؤلية 

التالية):

 STE  HASSAN AB (: التسمية)

.FILS SARL

أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

املواد) تاجر  (، الشناء) او  متنوعة 

ومعدات الفالحية.

الطلشة) مقام  (: االجتماعي) املقر 

مزورفة دوار ايت بوعزة بن سعيد.

املدة):)99)سنة.
راسمال):)حدد راسمال الشركة في)))

 2333 الى) مقسمة  درهم  (233.333

233)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة االجتماعية.

 533 (... السيد عشداالوى مروا7)

حصة اجتماعية.

 (53 (.. السيد عشد االوى الحسن)

حصة اجتماعية.

 (53 (.. بالل) عشدالوى  السيد 

حصة اجتماعية.

السيد) عي7  (: الشركة) ( تسيير)
مع) للشركة  مسير  مروا7  عشداالوى 

جميع الصالحيات.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  ( الضشط)
 22 بتاريخ) (358 رقم) تحت  بتيفلت،)

مار3)))3).
للنسخ))والشيا7

الوكيل
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STE. TANGUIF ZAHRA
SARL AU

اإلستثنائي) العام  الجمع  أخد 
املنعقد بتاريخ)27)فبراير)))3))علما):
شارع) من  (: التجاري) املقر  تغيير 
طارق بن زياد حي النهضة تيفلت إلى)
واديدية القد3 رقم)273)مجموعة أ)

تيفلت.
تعديل النظام األسا�سي ومالئمته.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)

عدد))36)في)25)مار3)))3).
للنسخ والشيا7

الوكيل
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SOCIETE KHAD EVENT
 SARL

A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL : 100.000.00 DHS

R.C N°255(29
اإلستثنائي) القرار  إثر  على 
يناير) (27 بتاريخ) الوحيد  للمساهم 
ذات) الشركة  بمقر  املنعقد  ((3((
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
وحيد املسماة)KHAD EVENT)الكائن)
مقرها عمارة)33)شقة)8)موالي احمد)
الوكيلي حسا7 الرباط،)قرر املساهم)

الوحيد ووافق على ما يلي):
االنحالل املسشق للشركة.

بنتوة) خديجة  السيدة  تعيي7 
مصفية للشركة.

كمقر) الشركة  مقر  تحديد 
للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

.2((829
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 STE  MAGHREB

  CONSTRALU-METAUX
SARL

رقم السجل التجاري 5)2578

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم وضع) ديسمبر))3)) (32 ( ( بتاريخ)

القواني7 األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

متنوعة) إنشاءات  أو  أعمال  (-

)مقاول(.

-)أعمال بناء)النجارة).

شقة رقم) (33 عمارة رقم) ( املقر:)

موالي شارع موالي احمد الوكيلي) (8

حسا7 الرباط)

بما)) املال  رأ3  حدد  املال:) رأ3 

قدره)233.333.33)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  التسيير:)

محدودة من طرف:

-)السيد يوسف الغافقي.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

التجارية بالرباط) ( الضشط باملحكمة)

((: رقم) تحت  يناير))3)) (27 ( بتاريخ)

.2((396
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 MARKETING BUSINESS

GROUP
S.A.R.L.AU

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((3(( مار3) (23 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
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الهدف اإلجتماعي):

الوساطة.

التطوير،) التحليل،) الدراسة،)

من) التعاقد  معالجة  التصنيع،)

االستشارات،) املساعدة،) الشاطن،)

أي) على  األعمال  جميع  تحقيق 

املكتب،) برنامح من األجهزة وبرامج،)

االتصاالت والتسويق.

التنشيط،) األحداث،) تنظيم 

الندوات،) مشاريع  جميع  تنظيم 

منتديات االبتكار،)املعارض واملعارض)

التجارية،)املهرجانات والجوالت.

الخدمات،) وتقديم  االستشارة،)

والتسويق عبر الهاتف واإلعال7.

التأطير،) املستمر،) التدريب 

التدريب والتوظيف.

جميع) في  وسيلة  بأي  املشاركة 

التي) أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

والتي قد تكو7 ذات) سيتم إنشاؤها،)

وال سيما عن) الشركة،) بهدف  صلة 

أو) جديدة  مشاركات  إنشاء) طريق 

مساهمات أو اشتراكات.

 23.333.33 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)233)حصة من فئة)

233)درهم للحصة الواحدة).

 233 فيروز) العيساوي  السيدة 

حصة من فئة)233)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 7 رقم) شارع األبطال،) (25 (: املقر)

أكدال الرباط.

املسيرة):)السيد العيساوي فيروز.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

258579)الرباط.
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 SIGMA STRESSED
CONCRETE

S.A.R.L.AU
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد) ((3(( مار3) (23 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

املسشق) اإلجهاد  أعمال  تنفيذ 

والخاصة) العامة  األشغال  وإنجاز 

إصالح) املدنية،) والهندسة  الشناء) في 

املواد) وحقن  الخرسانية  الهياكل 

والشالستيكية) واملعدنية  الخرسانية 

وتركيب محامل ومفاصل الرصيف.

دراسة مشاريع الشناء.

الرفع) التجميع،) عمليات  تنفيذ 

من) وغيرها  كبرى  األشغال  ونقل 

املعدات.

املتعلقة) الخدمات  كافة  إنجاز 

باألنشطة املذكورة أعاله.

الصناعية) األعمال  كافة  إنجاز 

واملنقوالت) واملدنية  والتجارية 

مرتشطة) تكو7  قد  التي  والعقارات،)

بأحد) مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 

األشياء)املذكورة أعاله وجميع األشياء)

املماثلة.

االستيراد والتصدير.
 233.333.33 (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)233)حصة من فئة)

2333)للحصة الواحدة)).

السيد ساير حسن)233)حصة من)

فئة)2333))درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 7 رقم) شارع األبطال،) (25 (: املقر)

أكدال الرباط.

املسير):)السيد ساير حسن.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

258553الرباط.
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 STE DOUNDA
SARL 

رأسمالها: 23.333.33 درهم
املقر االجتماعي:  ملتقى شارع مولى 
رشيد وعشد الكريم الخطابي حريثه 

رقم 76 تمارة 
إ7 الجمع العام االستثنائي لشركة))
DOUNDA))ذات مسؤولية محدودة)

رأسمالها)23.333.33)درهم.)
شارع) ملتقى  االجتماعي:) مقرها 
الخطابي) الكريم  وعشد  رشيد  مولى 
حريثه رقم)76)تمارة واملنعقد يوم)9) 

ديسمبر2)3))قرر ما يلي):
مع) الشركة  وتصفية  -تفكيك 
فاطمة) السالمي  السيدة  تعيي7 
املقر) وتحديد  للشركة  كمصفية 
إلى) الشركة  لتصفية  االجتماعي 
مولى) شارع  ملتقى  التالي  العنوا7 
رشيد وعشد الكريم الخطابي حريثه)

رقم)76)تمارة.)
لدى) القانوني  اإليداع  -تم 
 (( يوم) ( بالرباط) التجارية  املحكمة 

فبراير))3)))))تحت رقم)375))2.
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STE. SMARTLOC
SARL AU
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7)أغسطس)2)3))تم تأسيس شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية):
 SMARTLOC SARL (: التسمية)

.AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
الهدف اإلجتماعي):)

مطور عقارات،)إداة عقارات.
رأ3 املال):)775.333.33.))درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (32 إلى)

السنة األولى من تاريخ التسجيل.

زنقة) (،25 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

 5 قم) لشنا7 متجر  وزنقة  السنيغال 

الرباط.

التسيير):)السيد أحمد أمعيز.

رقم السجل التجاري):)5)2585.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)832))2.
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 CONSULTING GROUP

 AND PHARMACEUTICAL

SERVICE
SARL AU

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

قرر) ((3(2 ديسمبر) ((3 بتاريخ)

لشركة) العادي  الغير  العام  الجمع 

 CONSULTING GROUP AND

 PHARMACEUTICAL SERVICE

SARL AU)ما يلي):

الشركة) اسم  تغيير 

 CONSULTING GROUP AND

إلى))) (PHARMACEUTICAL SERVICE

.M-SOLUTIONS  SARL

تحويل األسهم.

لشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

شريك) مع  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات) شركة  إلى  (SARL AU واحد)

.SARL(مسؤولية محدودة

للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 

إقامة) (،2 شقة) الطابق األول،) (: من)

الجزائر) شارع  ((3 التطواني) الفقيه 

 3( الرباط إلى زنقة مذغشقر إقامة)

املحيط) حي  الثاني  الطابق  (،8 رقم)

الرباط.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2768)2.
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FIDUTEMA(مكتب االستشارة

ش.م.م

رقم)236)شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم)

2)كومطراف)2)تمارة

الهاتف):78)3537677

الفاكس):)3537677767

CONSTRUS MAROC

SARL AU

إعال7 عن تأسيس شركة 
 CONSTRUS MAROC SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
الكائن مقرها : رقم 236 شارع 

القاهرة الطابق األول شقة رقم 2 

كومطراف 2 تمارة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) ( تم) قد  ((3(( مار3) (7

 CONSTRUS MAROC شركة)

ذات املسؤولية املحدودة) (SARL AU

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 CONSTRUS (: التسمية)

.MAROC SARL AU

الصفة القانونية):)ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد).

 233.333.33 (: الشركة) رأسمال 

درهم).

الهدف اإلجتماعي):)

املختلفة) األشغال  في  مقاول 

وأشغال الشناء.

بيع مواد الشناء.

منعش عقاري.

بنطنجي) السيد سعيد  (: الشركاء)

2333)حصة.

بنطنجي) سعيد  السيد  التسيير:)

مسير للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بتمارة تحت رقم)235733.
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FIDUTEMA(شركة

ش.م.م

رقم)236)شارع القاهرة الطابق األول شقة رقم)

2)كومطراف)2)تمارة

ENVIREAUSAN CONSEIL
SARL

إعال7 عن قفل تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) قررت  ((3(2 نوفمبر) (7 في)

 ENVIREAUSAN CONSEIL SARL

على ما يلي):

لشركة) التصفية  قفل 

 ENVIREAUSAN CONSEIL SARL

الشرقاوي) إيما7  السيدة  وتعيي7 

وعنوا7) للشركة  كمصفية  الدقاقي 

3)حي) 737)سكتور) التصفية هو رقم)

السالم سال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط)) بكتابة  الثاني  القانوني 

بتاريخ بسال  التجارية   باملحكمة 

 6)يناير)))3))تحت رقم)38229.
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NEOMOB
رأسمالها : 233.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : القنيطرة زنقة 

دمشق رقم 3 و5 املدينة العليا

 إحداث تغييرات بشركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك وحد

قرر مسير شركة)NEOMOB)ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

رأسمالها)233.333.33)درهم.

زنقة  القنيطرة   : اإلجتماعي) املقر 

دمشق رقم 3 و5 املدينة العليا، في 

الجمع العام اإلستثنائي املنعقد يوم 

7) سبتمبر 3)3) اآلتي :

الشركة  رأسمال  رفع 

إلى  درهم   233.333.33 من 

وذلك  درهم   23.533.633.33

باكتتاب 237.336 حصة إجتماعية 

املصطفي  السيد  طرف  من  جديدة 

عشد املجيد.

العنوا7  إلى  املقر اإلجتماعي  نقل 

الحي   237 الشقعة   7 القنيطرة زنقة 

الصناعي الشلدي.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  ( الضشط)

يوم (93625 رقم) تحت   بالقنيطرة 

 3)مار3)))3).
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املركز الجهوي لإلستثمار)

الرباط)-سال القنيطرة

BA REALISATIONS
TEL : 0537611497

EMAIL:comptag(329@gmail.

 com

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

يوليو) (25 بتاريخ) الرباط  في  مسجل 

2)3))قد تم تأسيس:

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

التجارية) الشركات  وكاالت  أو  فروع 

التي وجد مقرها بالخارج.

الهدف اإلجتماعي):

أشغال الشناء)املتنوعة.

رأسمال الشركة):)533333)درهم)

فئة) من  حصة  (5333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.

السيد هشام بنيس)533))حصة.

السيد أمي7 شهاب)533))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.)

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 8 الشقة) (33 العمارة رقم) (: املقر)

الوكيلي حسا7) احمد  موالي  طريق 

الرباط.

املسير):)

السيد هشام بنيس).

والسيد أمي7 شهاب.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.258525
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEILS ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV. MOHAMED

V TAZA AL JADIDA

STE.HORECAZA
SARL

رأسمالها : 233333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : رقم 9)2 مجموعة 

7 القد3 3 تازة-تازة

تأسيس
خاص) توقيع  ذي  عقد  بموجب 

وضع) تم  ((3(( مار3) (( بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 

املميزات التالية):

 HORECAZA SARL (: التسمية)

.AU

الهدف):

االستيراد والتصدير.

بيع املعدات املنزلية.

معامالت.
 2(9 رقم) (: اإلجتماعي) املقر 

مجموعة)7)القد3)3)تازة-تازة.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تأسيسها النهائي.
درهم) (233333.33 (: رأسمالها)

واحدة) كل  233حصة  إلى) مقسم 

نقدا) محررة  دراهم  (233 بقيمة)

لعيوني) السالم  عشد  السيد  لفائدة 

233)حصة.

عي7 السيد عشد السالم) (: اإلدارة)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  لعيوني 

محددة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

  %  5 تخصم من األرباح) (: األرباح)

لتكوين اإلحتياطي القانوني ويوزع أو)

يخصص لتكوين احتياطي إضافي.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بتازة) اإلبتدائية  باملحكمة  ( الضشط)

مار3) (27 بتاريخ) (238 رقم) تحت 

.(3((
بمثابة مقتطف وبيا7
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 STE. DE PROMOTION
 IMMOBILIERE BINAE

WATAAMIR
SARL

إعال7 عقد جمع عام استثنائي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (3(( فاتح مار3) بتارخ  اإلستثنائي 

 STE. DE لشركة) الشركاء) قرروا 

 PROMOTION IMMOBILIERE

ش.م.م) (BINAE( WATAAMIR
رأسمالها)2.333.333.33)درهم حيث)

تمت املوافقة على القرارات اآلتية):

التصريح بوفاة الشريكة املرحومة)

كنوني حسني حليمة يوم))2)ديسمبر)

.(3(2

الهالكة) الشريكة  نصيب  تحويل 

إلى الورثة ألوالدها حسب حقوق كل)

واحد منهم.

التعديالت) على  املصادقة 

إحداث) مع  واعتمادها  القانونية 

قواني7 جديدة.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بفا3) التجارية  باملحكمة  ( الضشط)

عدد) تحت  ((3(( مار3) (9 بتاريخ)

59)2)بالسجل الزمني.
املسير
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STE BENGHAZI PROMO
 SARL

إعال7 عقد جمع عام استثنائي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

مار3))3)  فاتح  بتاريخ  اإلستثنائي 

    STE ( لشركة) الشركاء) قرروا 

ش.م.م) (BENGHAZI PROMO
درهم) ((7.233.333.33 راسمالها)

القرارات) على  املوافقة  تمت  حيث 

التالية):

التصريح بوفاة الشريكة املرحومة)

كنوني حسني حليمة يوم))2)ديسمبر)

.(3(2

الهالكة) الشريكة  نصيب  تحويل 

إلى الورثة ألوالدها حسب حقوق كل)

واحد منهم.

تعيي7 مسير جديد للشركة السيد)

علي بنغازي أخالقي ملدة غير محدودة.

التعديالت) على  املصادقة 

إحداث) مع  واعتمادها  القانونية 

قواني7 جديدة.

لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)

بفا3) التجارية  باملحكمة  ( الضشط)

عدد) تحت  ((3(( مار3) (9 بتاريخ)

55)2)بالسجل الزمني.
املسير
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STE. I.K.M.A
SARL AU

RC N°2639

التشطيب النهائي من السجل 
التجاري

التصفية النهائية للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) (28 بتاريخ) املنعقد  اإلستثنائي 

))3))للشركة املذكورة،)تقرر ما يلي):

السجل) من  النهائي  التشطيب 

التجاري.

التصفية النهائية للشركة.

لدى كتابة) (: تم اإليداع القانوني)

الضشط))باملحكمة اإلبتدائية بمديلت)

رقم) تحت  ((3(( ما3) (3 بتاريخ)

.(3((/66

 77 P

STE. LITHOMID
SARL

RC N°(629

تغيير وإضافة نشاط
استقالة مع اإلبراء من التسيير 

وتعيي7 مسير وحيد للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) ((7 اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

بتاريخ بمديلت  واملسجل  ((3(( 

 ))مار3)))3))تقرر ما يلي):

املاء) عن  )التنقيب  نشاط) تغيير 

وحفر االبار()بنشاط))أشغال مختلفة)

أو الشناء()وإضافة نشاط نيكو3.

عشد) العسال  السيد  استقالة 

وتمتيعه) الشركة  تسيير  من  املجيد 

باإلبراء)التام.

تعيي7 السيد خفوا عصام مسيرا)

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية) ( كتابة الضشط)

))3))تحت) مار3) (8 بمديلت بتاريخ)
رقم)76/))3).

78 P

SOCIETE ABS CORP
SARL

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (،(3(( فبراير) (26 بمديلت بتاريخ)

وضع النظام األسا�سي للشركة ذات)

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 SOCIETE ABS CORP(:(التسمية

.SARL

الهدف):

الطشيعية) األعشاب  وشراء) بيع 

والطشية.

االستيراد والتصدير.

النقل الوطني والدولي للشضائع.
املقر اإلجتماعي):)رقم)39)شارع بئر)

لحلو ايت غيات ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ املسشق أو التمديد.
93333)درهم) (: رأ3 مال الشركة)

مقسم على)933)حصة من فئة)233 

اكتتبت) الواحدة،) للحصة  درهم 

كالتالي):

محمد) بدا7  للسيد  حصة  (333

333)حصة للسيد ايت لحشيب عشد)

االله و333)حصة للسيد السعيدي)

علي.

التسيير):)يتولى تسيير الشركة كل)

السيد ايت) من السيد بدا7 محمد،)

لحشيب عشد اإلله والسيد السعيدي)

علي ملدة غير محددة.

في) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (32 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية) ( كتابة الضشط)

))3))تحت) مار3) (7 بمديلت بتاريخ)
73/))3))رقم السجل التجاري) رقم)

.32(5
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 STE. AGRICULTURE

 ECOLOGIQUE

 TOURISTIQUE

INTERNATIONAL MAROC
 AETIM

SARL AU

RC(N° 2625

إضافة نشاط )مقاولة في األشغال 
املختلفة أو الشناء(

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) ((7 اإلستثنائي املنعقد بتاريخ)

بتاريخ بمديلت  واملسجل  ((3(( 

 7))فبراير)))3))تقرر ما يلي):

إضافة نشاط))مقاولة في األشغال)

املختلفة أو الشناء(.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  تم 

باملحكمة اإلبتدائية) ( كتابة الضشط)

بمديلت بتاريخ)5))فبراير)))3))تحت)

رقم))6/))3) .

80 P

BERTETTO’S
SARL AU

)بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)

تأسيس) تم  قد  ((3(( فبراير) (28

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 BERTETTO’S SARL (: التسمية)

.AU

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

املغرب) بخارج  كما  باملغرب  سواء)

لحسابها أو لحساب الغير أو باملشاركة)

إلى))تحقيق األهداف التالية):



5551 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

مطعم.
تنظيم الحفالت.

التصدير واالستيراد.
 233.333.33 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  (233 فئة)
الشكل) على  الشركاء) بي7  موزعة 

التالي:
عشد) برطيطو  العلوي  السيد 

العالي)2333)حصة.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة.
جنا7) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 
حصار عماري رقم)2)طريق القنيطرة)

سال.
برطيطو) العلوي  السيد  (: املسير)

عشد العالي وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) ( ( (: تم اإليداع القانوني)
اإلبتدائية بسال بتاريخ)7)مار3)))3) 

رقم السجل التجاري)35583.
81 P

مونديال كونطا
ش.م.م

8،)زنقة ضاية إفراح،)شقة))،)أكدال،)الرباط
الهاتف):)787/88)353768

SOBRUS
SARL
تعديل

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
نوفمبر) (29 يوم) املؤرخ  االستثنائي،)
واملوجود) أعاله  إليها  املشار  (،(3(2
مقرها االجتماعي))))،)شارع تطوا7،)
القرارات) اعتمدت  تمارة،) هرهورة،)

اآلتية):
(: يلي) إصالح الخطأ املطشعي كما 
»الجنسية):)املغربية»)ب)»الجنسية):)

الكندية»)؛
تعديل القانو7 األسا�سي للشركة.

تم) (: القانوني) اإليداع 
الضشط) بكتابة  اإليداع 
يوم) بالرباط  التجارية   باملحكمة 
23)مار3)))3))تحت رقم)837))2.
82 P

 SOCIETE RIMAL

CHEBALLAT DAHABIA

SARL

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((3(( 23)يناير)

ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 SOCIETE RIMAL (: التسمية)

CHEBALLAT DAHABIA

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بأربع شركاء.

أشغال الشناء) (: الهدف االجتماعي)

واستيراد)؛

استغالل املقاليع)؛

مساومة)؛

كراء)األسواق العمومية.

املقر االجتماعي):)25)زنقة األبطال)

رقم)7)أكدال الرباط.

درهم) (23.333 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)7)حصص موزعة كالتالي):

بزاز محمد بحصة)5.333))درهم:

بوعزة أتيني)5333))حصة)؛

رازكي عادل بحصة)5333))درهم)؛

رازكي أحمد بحصة)5333))درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بزاز محمد.

من) 99)سنة ابتداء) (: املدة املالية)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (32 إلى)

السنة تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)25)شارع األبطال)

رقم)7)أكدال الرباط.

التجاري) بالسجل  الشركة  تقيد 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

26)فبراير)))3))تحت رقم)257982.

83 P

IMPACT EXPERTS
SARL

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

تمت صياغة) ((3(( مار3) (27 يوم)

التأسي�سي لشركة محدودة) القانو7 

املسؤولية،)لها الخصائص التالية):

IMPACT EXPERTS (: التسمية)

الهدف : استشارات ادارية.

ابن  شارع   59  : االجتماعي  املقر 

سينا شقة رقم 22 اكدال الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مشلغ 233.333 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيد عشد اإلله الهاشيمي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

غاية 32 ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

مار3) (27 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

))3))تحت رقم)927))2.

84 P

ÉLÉGANT TAPIS
SARL AU

العرفي العقد  تسجيل   تاريخ 

بالخصائص) بسال  ((3(( فبراير) (3

التالية):

أثاث) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

بالتقسيط.
درهم   233.333  : املال  رأ3 

فئة  من  حصة   2333 إلى  مقسمة 

233 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بي7 الشركاء على الشكل التالي السيد 

احمد شواي 2333 حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

شارع) ((7 متجر) (: املقر االجتماعي)

عشد الرحما7 بوعشيد تجزئة األندلس)

حي السالم سال.

التسيير : السيد احمد شواي.

التوقيع : السيد احمد شواي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.35622

85 P

ائتمانية ماغتا

ش.م.م

)2)زنقة املوحدين شقة)32)حسا7)-)الرباط

IMMO 2
SARL AU

االستثنائي) العام  للجمع  تشعا 

شركة) بمقر  انعقد  الذي 

بتاريخ (IMMO ( SARL AU 

الشركاء) قرر  (،(3(2 ديسمبر) ((9

ما يلي):

اجتماعية  حصة   2333 تفويت 
الشرقاوي  السيدة  بحوزة  كانت 

الدقاق مريم للسيد سوبات رشيد ؛

قامت السيدة الشرقاوي الدقاق)

كمسير) استقالتها  بتقديم  مريم 

للشركة)؛

رشيد) سوبات  السيد  تعيي7  تم 

كمسير للشركة)؛

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

إلى):)النجاح)2GHب،)عمارة)7،)متجر)

رقم)5،)تامسنا)-)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)833))2 

بتاريخ)23)مار3)))3).

86 P

MABELLA CAR
SARL AU

عنوا7 الشركة : رقم 77 زنقة سشو 

اكدال الرباط

السجل تجاري : 7)896

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (3(2 ديسمبر) (26 في) االستثنائي 

 MABELLA CAR SARL بمؤسسة)

AU مؤسسة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد قرر ما يلي :

استقالة املسير القديم من اإلدارة،



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5552

تسمية مسيرين جدد لإلدارة ؛

التغيير القانوني ذات الصلة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)9)9))2 

وتحت الرقم الترتيبي)9)28.

87 P

AL RAYYES TRAVAUX
 SARL AU

حل املسشق 
العام) الجمع  لقرارات  تشعا 

االستثنائي بتاريخ)))3)/)35/3)قرر)

 AL RAYYES(الشريك الوحيد لشركة

TRAVAUX SARL AU)ما يلي):

الحل املسشق للشركة)؛

الريس) الحكيم  نور  السيد  تعي7 

كمصفي للشركة)؛

زنقة) االنشعات  حي  تحديد 

كمكا7) سال  (8(7 رقم) اوكايمد7 

للتصفية.

التجاري) بالسجل  اإليداع  تم 

تحت) بسال  االبتدائية  باملحكمة 

عدد38532)بتاريخ))3)/39/33.

88 P

OASIS BEACH
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 3.533.333 درهم

املقر االجتماعي : بالد دار والد حريز، 

دوار براهمة حد السوالم - برشيد

استمرارية الشركة
للشركاء) االستثنائي  للقرار  طشقا 

 OASIS BEACH SARL الشركة)

بتاريخ 7)نونبر)2)3)،)شركة محدودة)

على) املصادقة  ثم  املسؤولية،)

الخسائر) رغم  الشركة  استمرارية 

املتراكمة في الحصيلة السنوية بتاريخ)

2))ديسمبر)3)3).

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

يوم ببرشيد  االبتدائية   باملحكمة 

 7)مار3)))3))تحت رقم)72).

بتعديل) التصريح  إيداع  تم 

السجل التجاري ببرشيد يوم)7)مار3)

))3))تحت رقم)77).
بمثابة اعال7

89 P

OASIS BEACH
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 3.533.333 درهم

املقر االجتماعي : بالد دار والد حريز، 

دوار براهمة حد السوالم - برشيد

خفض رأسمال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 OASIS(الغير العادي لشركاء)الشركة

ديسمبر   3 بتاريخ   BEACH SARL

2)3)، تم ما يلي :

خفض رأسمال الشركة بماقدره 

مقاصة  مقابل  درهم   3.533.333

خسائر متراكمة إلى غاية 32 ديسمبر 

.(3(3

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

يوم ببرشيد  االبتدائية   باملحكمة 

7)مار3)))3))تحت رقم))7).

بتعديل) التصريح  إيداع  تم 

السجل التجاري ببرشيد يوم)7)مار3)

))3))تحت رقم)75).
بمثابة اعال7
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OASIS BEACH
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 525.333 درهم

املقر االجتماعي : بالد دار والد حريز، 

دوار براهمة حد السوالم - برشيد
رفع رأسمال الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 OASIS(الغير العادي لشركاء)الشركة

يناير   27 بتاريخ   BEACH SARL

))3)، تم ما يلي :
قدره  بما  الشركة  رأسمال  رفع 

525.333 درهم عن طريق املساهمة 

النقدية ؛

لفائدة شركة سبرينغ ديفلوبمنت 

SPRING DEVELOPMENT ؛

القانو7  من   7 الشند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

يوم ببرشيد  االبتدائية   باملحكمة 

7)مار3)))3))تحت رقم)73).

بتعديل) التصريح  إيداع  تم 

السجل التجاري ببرشيد يوم)7)مار3)

))3))تحت رقم)76).
بمثابة اعال7
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OASIS BEACH
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 525.333 درهم

املقر االجتماعي : بالد دار والد حريز، 

دوار براهمة حد السوالم - برشيد

تفويت حصص
إعادة هيكلة القانو7 األسا�سي 

للشركة
االستثنائي) القرار  بمقت�سى 

 OASIS BEACH الوحيد) للشريك 

تم  ،(3(( فبراير   3 بتاريخ   SARL 

 ما يلي :

طرف  من  حصة   23 تفويت 

 SPRING شركة سبرينغ ديفلوبمنت

السيد  لفائدة   DEVELOPMENT

عشد الحق العراقي ؛

األسا�سي  القانو7  هيكلة  إعادة 

للشركة ؛

القانو7  من   7 الشند  تعديل 

األسا�سي للشركة.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

يوم ببرشيد  االبتدائية   باملحكمة 

7)مار3)))3))تحت رقم)77).

بتعديل) التصريح  إيداع  تم 

السجل التجاري ببرشيد يوم)7)مار3)

))3))تحت رقم)77).
بمثابة اعال7
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HAY CALL

SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم) قد  بالرباط،) ((3(( فبراير) ((8  

وضع القانو7 األسا�سي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

.HAY CALL SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

استغالل) (: االجتماعي) الهدف 

مركز لالتصاالت الهاتفية)؛

تكنولوجيا) خدمات  تقديم 

املعلومات وخدمات االتصاالت)؛

تقديم الخدمات)؛

االستيراد والتصدير)؛

التجارة العامة.

رأ3 املال):)23.333)درهم مقسمة)

233)درهم) 233)حصص من فئة) إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

السيد أيوب مساعد):)52)حصة)؛

السيد يوسف الفائز):)79)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (32 إلى)

السنة تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) ج  بلوك  (: االجتماعي) املقر 

الطابق الثالث ديور الحومر حي) (8(

يعقوب املنصور الرباط.

مساعد) أيوب  السيد  (: املسيرا7)

والسيد يوسف الفائز.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.258593

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت بتاريخ  بالرباط   التجارية 

رقم)876))2)بتاريخ)22)مار3)))3).
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SEPALUMIM
SARL AU

سال السجل التجاري رقم 5725)
حل شركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ)23)ديسمبر)2)3)،)
 ،SEPALUMIM SARL AU لشركة)
بشريك  املحدودة  املسؤولية  شركة 

وحيد، تقرر ما يلي :
حل الشركة املذكورة ؛

تعيي7 السيد منير عوا7 القاطن 
 777 رقم   ( قطاع  الغربية  زردال 
التعريف  بطاقة  سال،  بوقنادل 
الوطنية رقم AB336239، كمصفي 

للشركة ملدة غير محدودة.
إتشاع اسم الشركة بعشارة شركة 
الشركة هو  التصفية ومقر  في طور 
نفسه مقر الشركة اي زردال الغربية 

قطاع ) رقم 777 بوقنادل سال.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
مار3) (9 بتاريخ) (38522 رقم) تحت 

.(3((
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WISSAL CAR
CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : KOUDIAT
 SEBT IHADDADEN BENI
BOUYFROUR, NADOR

R.C.N ° : 14757
EN LIQUIDATION

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
نوفمبر) (7 في) املنعقد  العادي  غير 
 WISSAL(2)3))قرر مساهمو شركة

CAR SARL)ما يلي):
االنحالل املسشق للشركة)؛

رمزي،) هرنافي  السيد  تعيي7 
مصفيا للشركة)؛

تعيي7 مقر الشركة مقرا للتصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((3(( مار3) (7 بالرباط بتاريخ)

رقم)6)6))2.
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مكتب املحاسشة إيهاب استشارة ش.ذ.م.م

رأسمال الشركة:)233.333)درهم

مقرها اإلجتماعي:)شارع الحسن الثاني،)عمارة)

الشنك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم)9)الناظور

3.ت:)5725

 SALMA DECORATION 08

SARL A.U

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((2/3(/(3((

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية:

التسمية):)

 SALMA DECORATION 38

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد؛

املوضوع):)هدف الشركة):)-)تاجر)

األثاث واألفرشة واملعدات املنزلية.

استيراد وتصدير األثاث واملراتب)

واملعدات املنزلية

:)حي املطار السعادة) مقر الشركة)

2،)الناظور.)

 233.333 (: الشركة) رأسمال 

درهم،)مقسمة إلى)23.333)حصة من)

درهم للحصة الواحدة كلها) (23 فئة)

محررة و مملوكة للسيد اوراغ حسي7.

تم تعيي7 السيد اوراغ) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  حسي7 

محددة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (32 يناير و تنتهي في)

سنة.

السجل) في  مقيدة  الشركة 

التجاري بالناظور تحت رقم)3729).
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CABINET OFISCONSEIL 

 IMM EL KEBIBAT ( 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

 STE H2 NETTOYAGE

NEGOCE

تأسيس شركة
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):

 STE H( NETTOYAGE(:(التسمية

NEGOCE

SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):

مقاول اشغال التنظيف

مقاول بناء)و اشغال مختلفة

اعمال املستشفى نقالة)

رأسمال الشركـة:)233.333)درهم)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة)

موزعة على الشكل التالي:)

احميمش) الحكيم  عشد  السيد 

.2333

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 22 عمارة) (: االجتماعي) املقر 

عوا) ضاية  زنقة  (5 رقم) (( الطابق)

اكدال الرباط

الحكيم) عشد  السيد  (: املسير)

احميمش.

السجل التجاري):)3)2585.
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FIZAZI CONSULTING

TAX(&(LAW

SABR AMENAGEMENT
شركة مساهمة

رأسمالها االجتماعي : 833.33.)67 
درهم

املقر االجتماعي : 2، زنقة قفصة 
ساحة الجوال7، الرباط

تغيير متصرف ورئيس مجلس اإلدارة
الجمعية) محضر  بمقت�سى 
 SABR الشركة) لشركاء) العامة 
شركة مساهمة) (AMENAGEMENT
والتي تمت بتاريخ))2)يوليو)2)3)،)تم)
تعيي7 السيد حسني الغزاوي كرئيس)
بالشركة) ومتصرف  اإلدارة  مجلس 
متصرف) زارو  سعيد  السيد  بدل 

مستقل ورئيس مجلس اإلدارة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
بالرباط بتاريخ)7))فبراير)))3))تحت)

رقم)739))2.
وتم إيداع تصريح تغييري بنفس)
التاريخ تحت رقم) املحكمة في نفس 

.232(
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 MESK ELLAIL شركة
IMMOBILIERE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
املقر اإلجتماعي : فا3 شارع 28 ب ) 

سيدي ابراهيم
السجل التجاري : 72822

تفويت حصص وتغيير مقر الشركة 
وشكل الشركة

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
األستاذة) بمكتب  ((3(2 نوفمبر) (5  
تم) بالرباط،) موثق  الهوادفي،) زينب 
تفويت)73)حصة اجتماعية من))233 
درهم(،)من طرف السيدة مريم مكوار)
التي تملكها في الشركة ذات املسؤولية)
233.333)درهم) (: املحدودة رأسمالها)
لفائدة السيدة خديجة مكوار.)مقرها)
زاوية شارع) االجتماعي الدار الشيضاء)
محمد السميحي وبيير بيرو7 رقم)27) 

السجل التجاري):)255569.
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مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

(،(3(2 نوفمبر) (5 يوليو و) (32 بتاريخ)

الهوادفي،) زينب  األستاذة  بمكتب 

موثق بالرباط،)تم تفويت)383)حصة)

من) درهم(،) (233( من) اجتماعية 

ومن) فياللي  زين  فؤاد  السيد  طرف 

يمتلكانها) التي  فياللي  زين  مصطفى 

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

 MESK ELLAIL IMMOBILIERE

SARL
درهم   233.333  : رأسمالها 

لفائدة السيدة خديجة مكوار مقرها 

االجتماعي : الدار الشيضاء زاوية شارع 

رقم  بيرو7  وبيير  السميحي  محمد 

27) السجل التجاري : 255569.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

نوفمبر   26 بتاريخ  الشيضاء  بالدار 

.(3(2

توثيقي  محضر  بمقت�سى 

في  املؤرخ  االستثنائي  العام  للجمع 

األستاذة  بمكتب   (3(( يناير   25
بالرباط،  موثقة  الهوادفي،  زينب 

املسؤولية  الشركة ذات  قرر شركاء 

 MESK ELLAIL املسماة  املحدودة 

السيدة) تعيي7  (IMMOBILIERE

للشركة) كمسيرة  مكوار  خديجة 

محمد) السيد  استقالة  وقشول 

وكذلك) بنسودة من تسيير الشركة،)

الدار) من  االجتماعي  مقرها  تغيير 
الشيضاء)زاوية شارع محمد السميحي)

إلى فا3 شارع) ((27 وبيير بيرو7 رقم)

28)ب)))سيدي ابراهيم.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مار3) (23 و) فبراير  (26 في) بالرباط 

زينب) األستاذة  بمكتب  (،(3((

تم تفويت) موثق بالرباط،) الهوادفي،)

 233( من) اجتماعية  حصة  (33

من طرف السيدة سعاد بن) درهم(،)

عالل حسني التي تمتلكها في الشركة)

 MESK املحدودة) املسؤولية  ذات 

 ELLAIL IMMOBILIERE SARL
لفائدة  درهم   233.333  : راسمالها 

السيدة خديجة مكوار.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مار3) (23 و) فبراير  (26 في) بالرباط 

زينب) األستاذة  بمكتب  (،(3((

تم تفويت) موثق بالرباط،) الهوادفي،)

 233( من) اجتماعية  حصة  (33

الغالي) السيد  طرف  من  درهم(،)

بنسودة التي تمتلكها في الشركة ذات)

 MESK ELLAIL املسؤولية املحدودة)

راسمالها:   IMMOBILIERE SARL

السيدة  لفائدة  درهم   233.333

خديجة مكوار.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مار3) (23 و) فبراير  (26 في) بالرباط 

زينب) األستاذة  بمكتب  (،(3((

تم تفويت) موثق بالرباط،) الهوادفي،)

 233( من) اجتماعية  حصة  ((83

فؤاد) السيد  طرف  من  درهم(،)

بنسودة التي يملكها في الشركة ذات)

 MESK ELLAIL املسؤولية املحدودة)

راسمالها:   IMMOBILIERE SARL

السيدة  لفائدة  درهم   233.333

خديجة مكوار.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مار3) (23 و) فبراير  (26 في) بالرباط 

زينب) األستاذة  بمكتب  (،(3((

تم تفويت) موثق بالرباط،) الهوادفي،)

 233( من) اجتماعية  حصة  (73

هدى) السيدة  طرف  من  درهم(،)

السقاط التي تمتلكها في الشركة ذات)

 MESK ELLAIL املسؤولية املحدودة)

راسمالها   IMMOBILIERE SARL

السيدة  لفائدة  درهم   233.333  :

خديجة مكوار.

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

(،(3(( مار3) (23 و) (8 في) بالرباط 

الهوادفي،) زينب  األستاذة  بمكتب 

73)حصة) تم تفويت) موثق بالرباط،)

اجتماعية من))233)درهم(،)من طرف)

تمتلكها) التي  السقاط  هناء) السيدة 

في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)

 MESK ELLAIL IMMOBILIERE

درهم   233.333  : راسمالها   SARL

لفائدة السيدة خديجة مكوار.

وبذلك تم تغيير الشكل القانوني)

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة لشريك واحد.

وأصشح التوزيع الحالي للحصص)

االجتماعية كما يلي):

 2333 (: مكوار) خديجة  السيدة 

حصة)؛

مجموع الحصص):)2333)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بفا3 بتاريخ)27)مار3)))3).
وهذا بمثابة مقتطف وبيا7

99 P

HAMZA FRUTTA

SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((3(2 سبتمبر) (9 بتاريخ) الرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.

 HAMZA FRUTTA (: التسمية)

.SARL AU

وبيع  توزيع   : االجتماعي  الهدف 

جميع مواد التغذية تصدير وإستيراد.

 233.333  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

الـتأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

السلوة) شارع  (: االجتماعي) املقر 

رقم)28)بالد الغربي تبركيت سال.

املسير):)السيد حمزة السفياني.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

38539)بتاريخ)27)مار3)))3).

100 P

SOFISCOM

SARL AU

COMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE

 ASSISTANCE & COACHING SIFCAL ET

COMPTABLE

 RUE BEN EL OUIDAN, APPT N°7, ,(3

AGDAL, RABAT

TEL : 3537772335

 NOUTOY TELESERVICE &

BUSINESS

SARL AU

تأسيس شركة

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم) بالرباط،) ((3(( فبراير) ((7 بتاريخ)

وضع القانو7 األسا�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 NOUTOY (: التسمية)

 TELESERVICE & BUSINESS SARL

.AU

مكتب   : االجتماعي  الهدف 

موظفي7  )تعيي7  متنوع  اإلرشادات 

وعمل مؤقت(.

رأسمال الشركة : 53.333 درهما 

مكو7 من 533 حصة من فئة 233 

درهم لكل واحدة مقسمة كما يلي :

متوا  نوتوي  شارلوت  السيدة 

)533 حصة(.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

الـتأسيس النهائي.

شارع) (،25 (: االجتماعي) املقر 

االبطال رقم)7)أكدال،)الرباط.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة شارلوت نوتوي متوا.

 258689 (: السجل التجاري رقم)

الرباط.
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شركة صوفينور
للمحاسشة واإلعالميات ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)
وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و)8)القنيطرة

TEL : 3537377872

AM SPEED CAR شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
املقر االجتماعي : رقم 6 شارع موالي 
عشد العزيز الطابق الرابع مكتب رقم 

7 القنيطرة
السجل التجاري عدد : 67.373
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
 (3(( فبراير) ((8 بتاريخ) بالقنيطرة 
حرر القانو7 األسا�سي للشركة ذات)
تخضع) التي  املحدودة،) املسؤولية 
للقواني7 واألنظمة الجاري بها العمل)

والتي تخضع للخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
ذات) شركة  (AM SPEED CAR

مسؤولية محدودة.
السيد محمد شقرو7،) (: الشركاء)
 2993 سبتمبر) (27 بتاريخ) املزداد 
بالقنيطرة،)مغربي الجنسية،)الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
G677395)والساكن بالقنيطرة بلوك)

ب رقم)55)أوالد اوجيه.
املزداد) كحول  هللا  عشد  السيد 
بالقنيطرة،) (2988 أبريل) ((2 بتاريخ)
لشطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
 G656978 عدد) الوطنية  التعرفي 
رقم) ((76 زنقة) بالقنيطرة  والساكن 

63)مجموع)8.
تأجير السيارات بدو7) (: املوضوع)

سائق.
املقر) يوجد  (: االجتماعي) املقر 
شارع) (6 رقم) بالقنيطرة،) االجتماعي 
الرابع) الطابق  العزيز  عشد  موالي 

مكتب رقم)7.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسعة وتسعو7 عاما))99()ابتداء)من)
التجاري،) بالسجل  تسجيلها  تاريخ 
االمتداد) أو  مسشق  انحالل  عدا  ما 
املنصوص عليه في القانو7 األسا�سي)

للشركة والقانو7 الجاري به العمل.

الحصص):))قدم الشركاء)للشركة))
السيد محمد شقرو7)53.333)درهم)؛

 53.333 كحول) عشد هللا  السيد 
درهم.

ما مجموعه):)233.333)درهم.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 233.333 مشلغ) في  الشركة  رأسمال 
حصة) (2.333 على) مقسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)233)درهم مرقمة)

من)2)إلى)2.333)مخصصة ل):
 533 (: شقرو7) محمد  السيد 

حصة اجتماعية)؛
 533 (: كحول) هللا  عشد  السيد 

حصة اجتماعية)؛
حصة) (2.333 مجموعه) ما 

اجتماعية.
سنة) كل  (: االجتماعية) السنة 
من) تبتدئ  سنة،) مدتها  اجتماعية 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.
السيد محمد شقرو7) (: التسيير)

عي7 كمسير للشركة.
األرباح) تحديد  بعد  (: األرباح)
لالدخار) (5% تسحب) الصافية،)
تنتهي) االقتطاع  هذا  القانوني،)
إجشاريته عندما يكو7 االدخار وصل)

إلى الخمس من الرأسمال.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
 (3(( فبراير) ((3 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم))87.
من أجل املستخرج واإلشارة

صوفينور
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شركة صوفينور

للمحاسشة واإلعالميات ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و)8)القنيطرة

TEL : 3537377872

CINE STAR PLUS شركة
ش.ذ.م.م.ش.و

تحويل املقر االجتماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ((3(( يناير) (2( يوم) بالقنيطرة 
الجمع) ملحضر  تشعا  يلي  ما  تحديد 
املسؤولية) ذات  للشركة  العام 
ذات) الوحيد  للشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

الكائن) االجتماعي  املقر  تحويل 

عمارة) زرعة  أبي  شارع  ((6 مسشقا)

 7 رقم) مكتب  الرضوا7  إقامة  (A

الكائن) الجديد  املقر  إلى  القنيطرة 

عشد) موالي  الديوري  محمد  بزاوية 

الرحما7 الطابق األر�سي ما شاء)هللا)

 25 رقم) شقة  الثالث  الطابق  (- أ) (-

القنيطرة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتاريخ (389 رقم) تحت   بالقنيطرة 

6))يناير)))3).
للضشط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة

صوفينور
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شركةصوفينور)

للمحاسشة واالعالميات

ش.ذ.م.م.

مقرها االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):)35.37.37.78.72

النقال):)37.92.98.)36.6

الفاكس):)5.38).35.37.36

STE KIMITEC
SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة يوم)3))ديسمبر)2)3)،)تم)

اعداد محضر الجمع العام للشركة)

ذات) املحدودة  املسوؤلية  ذات 

الخصائص التالية):

الكائن) االجتماعي  املقر  تحويل 

الصناعية) املنطقة  (79 بتجزئة)

الشلدية الساكنية القنيطرة الى املقر)

غاندي) زنقة  بزاوية  الكائن  الجديد 

وسعد زغلول رقم)73)القنيطرة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتاريخ ((37 رقم) تحت   بالقنيطرة 

 27)يناير)))3).
للضشط والنشر

من اجل املستخرج واالشارة

صوفينور
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شركة صوفينور

للمحاسشة واالعالميات

ش.ذ.م.م.
مقرها االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):)35.37.37.78.72

النقال):)37.92.98.)36.6

الفاكس):)5.38).35.37.36

 STE PERSONAL
GUARANTEE

SARL
االنحالل مسشق للشركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،(3(2 9)ديسمبر) بالقنيطرة يوم)

تحديد ما يلي تشعا للمحضر.
انحالل مسشق للشركة.

السيد) وهو  مصفي  تعيي7 
بنشريف محمد أمي7.

انتخاب مقر التصفية املحدد في)
اقامة موالي عشد) (59 القنيطرة،) ( (:
العزيز شارع موالي عشد العزيز رقم)

.7
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
بالقنيطرة))بتاريخ)9))ديسمبر)2)3)،)

تحت رقم)6278.
من اجل املستخرج واالشارة

صوفينور
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شركة صوفينور

للمحاسشة واالعالميات

ش.ذ.م.م.
مقرها االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):)35.37.37.78.72

النقال):)37.92.98.)36.6

الفاكس):)5.38).35.37.36

STE HMGS MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 233.333 درهم
مقرها االجتماعي : 6) شارع ابي زرعة 
عمارة أ اقامة الرضوا7 مكتب رقم 

7 القنيطرة
السجل التجاري رقم : 63.359

حذف النشاط



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5556

فوق) العام  الجمع  قرار  بموجب 
))3))لشركة) 7)فبراير) العادة بتاريخ)
ذات) شركة  (،HMGS MAROC
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها) درهم  (233.333 راسمالها)
شارع ابي) ((6 ( االجتماعي بالقنيطرة)
زرعة عمارة أ اقامة الرضوا7 مكتب)

رقم)7)،)املساهم الوحيد قرر):
واالعمال) »التجارة  نشاط) الغاء)

املتنوعة».
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
(،(3(( مار3) (3 بتاريخ) ( بالقنيطرة)

تحت رقم)93627.
من اجل املستخرج واالشارة

صوفينور
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شركة صوفينور

للمحاسشة واالعالميات

ش.ذ.م.م.

مقرها االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):)35.37.37.78.72

النقال):)37.92.98.)36.6

الفاكس):)5.38).35.37.36

 STE BUREAU D›ETUDE
 D'ASSISTANCE ET DE

FORMATION
»BEAF»
SARL AU

تعديل موضوع الشركة
استقالة املسير السابق

تعيي7 مسير جديد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اعداد) تم  ( (،(3(2 نونبر) (26 بتاريخ)
ذات) للشركة  العام  الجمع  محضر 
 املسوؤلية املحدودة))للشريك الوحيد)

و الخصائصها على النحو التالي):
تعديل موضوع الشركة.

السيد) السابق  املسير  استقالة 
لحلو ميمي عشد الفتاح.

تعيي7 مسير جديد السيد خطاري)
التعريف) لشطاقة  الحامل  هشام،)
مزداد) (،VA2(2257 رقم) الوطنية 
بتاريخ)8))أغسطس)2997،)والساكن)
مسير) ميدلت،) زايدة  تامالحت  بحي 
للشركة ملدة)3)سنوات قابلة للتجديد)

تلقائيا.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
(،(3(( يناير) ((6 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)393.
من اجل املستخرج واالشارة

صوفينور
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شركةصوفينور)
للمحاسشة واالعالميات

ش.ذ.م.م.
مقرها االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة
الهاتف):)35.37.37.78.72
النقال):)37.92.98.)36.6

الفاكس):)5.38).35.37.36

 STE GROUPE MIR-SAM
TRANS
SARLAU 

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ)))فبراير)))3)،)تم)
وضع النظام االسا�سي للشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

وخصائصها كالتالي):
  GROUPE شركة) (: التسمية)
ش.ذ.م.م.) (،MIR-SAM TRANS

بشريك وحيد.
الوطني) النقل  (: الشركة) موضوع 

والدولي.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
املرتشطة) والتجارية  العقارية  املالية،)

بموضوع الشركة.
شارع) زاوية  (: االجتماعي) املقر 
وشارع) سشو  شارع  امللكي  الجيش 

حفيظ ابراهيم القنيطرة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)32)ديسمبر من كل سنة.
 233.333 :)حدد في مشلغ) راسمال)
حصة) (2333 الى) مقسمة  درهم 
درهم) (233 بقيمة) اجتماعية 
وتوزيعها) اكتتابها  سدد  للواحدة،)

كالتالي):
السيدة مليكة موزوندة)....)2333 

حصة اجتماعية.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

ملدة) موزوندة  مليكة  السيدة  طرف 

غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتاريخ) (93225 بالقنيطرة تحت رقم)

7))يناير)))3).
من اجل املستخرج واالشارة

صوفينور
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شركةصوفينور)

للمحاسشة واالعالميات

ش.ذ.م.م.
مقرها االجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)

وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف):)35.37.37.78.72

النقال):)37.92.98.)36.6

الفاكس):)5.38).35.37.36

STE DEYATER MAROC
SARL AU 

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ))2)يناير))))3)،)تم)

وضع النظام االسا�سي للشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

وخصائصها كالتالي):

 DEYATER شركة) (: التسمية)

MAROC،)ش.ذ.م.م.)بشريك وحيد.

الشناء) أعمال  (: الشركة) موضوع 

املعدنية وادارة النفايات والتجارة.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

التجارية)،))املالية،)العقارية والفالحية)

املرتشطة بشكل مشاشر او غير مشاشر)

بموضوع الشركة املعلن عنه.

ابي) شارع  ((6 (: االجتماعي) املقر 

زرعة عمارة)A)الدور االر�سي الرضوا7)

مكتب رقم)7)القنيطرة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى)32)ديسمبر من كل سنة.
 233.333 :)حدد في مشلغ) راسمال)

حصة) (2333 الى) مقسمة  درهم 

درهم) (233 بقيمة) اجتماعية 

وتوزيعها) اكتتابها  سدد  للواحدة،)

كالتالي):

 2333 (.... ( ياسي7) دنو7  السيد 
حصة اجتماعية.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
السيد دنو7 ياسي7.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
بتاريخ) (63792 بالقنيطرة تحت رقم)

23)يناير)))3).
من اجل املستخرج واالشارة

صوفينور
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شركة صوفينور للمحاسشة واإلعالميات
ش.ذ.م.م

املقر اإلجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)
وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف:)3537.37.78.72
النقال):)3.59.59.65).36
الفاكس):)5.38).3537.36

NIZMAR TRANS شركة
ش.ذ.م.م

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ)32)يناير)))3)،)تم)
 NIZMAR TRANS شركة) تأسيس 
ذات) الوحيد  للشريك  ش.ذ.م.م 

الخصائص التالية):
 NIZMAR TRANS (: التسمية)
مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م 

محدودة للشريك الوحيد.
:)النقل الوطني) الهدف اإلجتماعي)

والدولي.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
املتعلقة باألشياء)املذكورة أعاله والتي)
من شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
شارع) ((6 (: اإلجتماعي) املقر 
األر�سي) الطابق  ( (A زراع عمارة) ابي 

الرضوا7 مكتب رقم)7)القنيطرة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.
رأ3 املال):)حدد رأ3 املال في مشلغ)
 2333 مقسمة إلى) درهم،) (233.333
درهم) (233 بقيمة) إجتماعية  حصة 
وتوزيعها) اكتتابها،) سدد  للواحدة 

كالتالي:



5557 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

 2333 محمد) العسري  السيد 
حصة إجتماعية.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد العسري محمد ملدة غير)

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط) كتابة  لدى  القانوني 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

عدد)93353)بتاريخ)9)فبراير)))3).
من أجل املستخرج واإلشارة

صوفينور
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شركة صوفينور للمحاسشة واإلعالميات
ش.ذ.م.م

املقر اإلجتماعي):)زاوية شارع موالي عشد العزيز)
وزنقة واد املخاز7 رقم)5)و8)القنيطرة

الهاتف:)3537.37.78.82
النقال):)3.59.59.65).36
الفاكس):)5.38).3537.36

GLOW SALON شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد
رأسمالها : 233.333 درهم

املقر : إقامة حب املوك )7 زنقة 
جميل صدقي الزهاوي الطابق 

السفلي رقم 6 رقم 7 رقم 8 رقم 9 
رقم 23 رقم 22 رقم )2 رقم 23 رقم 
27 قم 25 رقم 26 رقم 27 القنيطرة

السجل التجاري عدد : 67779
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة  لشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،(3(( يناير) (2( بتاريخ) بالقنيطرة 
للشركة) األسا�سي  القانو7  حرر 
للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
للقواني7) تخضع  التي  الوحيد،)
والتي) العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

تخضع للخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
ذات  شركة   GLOW( SALON

مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.
الشريك الوحيد : السيد كيداري 
 2966 يناير   6 بتاريخ  املزداد  خالد، 
الحامل  الجنسية  مغربي  بالقنيطرة 
عدد  الوطنية  التعريف  لشطاقة 
بمكنا3  والساكن   G2957(3

الغرفة 2 فاء 3 الشقة 27.

املوضوع : موضوع الشركة:

مركز تجميل.

الحالقة  صالونات  كافة  تشغيل 

األظافر...  وصالونات  والتجميل 

التجميل  معاهد  جميع  وعموما 

والرفاهية والراحة وجميع األنشطة 

الفرعية واملتعلقة بالقطاعات.

استيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع 

واملواد  املنتجات  جميع  وبيع  وشراء 

املتعلقة  وامللحقات  واملعدات 

والجماليات  الشعر  بتصفيف 

عام  بشكل  والجمال  واألظافر 

والرفاهية والراحة.

واملشورة  والتدريب  التوظيف 

البشرية  املوارد  لجميع  واملساعدة 

املتعلقة بمعاهد التجميل والرفاهية 

والراحة.

يوجد   : اإلجتماعي  املقر 

املقراإلجتماعي بالقنيطرة إقامة حب 
املوك )7 زنقة جميل صدقي الزهاوي 

الطابق السفلي رقم 6 رقم 7 رقم 8 
رقم 9 رقم 23 رقم 22 رقم )2 رقم 

23 رقم 27 قم 25 رقم 26 رقم 27.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

انحالل  عد  ما  التجاري،  بالسجل 

مسشق أو االمتداد املنصوص عليه في 
والقانو7  للشركة  األسا�سي  القانو7 

الجاري به العمل.

الحصص : قام املساهم الوحيد 

ودفعها  األسهم  جميع  في  باالكتتاب 

إجتماعية  حصة   2333 أي  نقدا، 

 233.333 قدرها  إجمالية   بقيمة 

درهم.

قدم السيد كيداري خالد مجموع 

233.333 درهم.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 
 233.333 مشلغ  في  الشركة  رأسمال 

حصة   2.333 على  مقسمة  درهم، 

233درهم  فئة  من  إجتماعية 

للواحدة املسددة بأجمعها، املحررة 
كيداري  للسيد  بأجمعها  واملقدمة 

خالد الشريك الوحيد.

سنة  كل   : اإلجتماعية  السنة 
من  تبتدئ  سنة،  مدتها  إجتماعية 

فاتح يناير وتنتهي في 32 ديسمبر.
خالد  كيداري  السيد   : التسيير 

عي7 كمسير وحيد للشركة.
األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 
لإلدخار   5% تسحب  الصافية، 
تنتهي  اإلقتطاع  هذا  القانوني، 
إجشاريته عندما يكو7 االدخار وصل 

إلى الخمس من الرأسمال.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضشط 
 (3(( مار3) (( بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت عدد)93.597.
)من أجل املستخرج واإلشارة

صوفينور
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INVESIGHT CONSULTING
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات  الشريك الوحيد 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((8
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد بالخصائص التالية):
 INVESIGHT (: االسم)
محدودة) شركة  (CONSULTING

املسؤولية ذات))الشريك الوحيد.
شاع) ((65 (: اإلجتماعي) املقر 
 9( رقم) التاسع  الطابق  الزرقطوني 

الدارالشيضاء.
سواء) الشركة  أهداف  (: الهدف)

داخل املغرب أو خارجه.
التدقيق،) املساعدة،) االستشارة،)
وأي) التكوين  والتحليل  الدراسة 
الدعم) بخدمات  تتعلق  عملية 
جميع) وفي  الهياكل  لجميع  والتنمية 

امليادين.
 23.333 في) محدد  (: الرأسمال)
كل) حصة  (233 إلى) مقسم  درهم 
محررة) درهم  (233 تساوي) واحدة 
لصالح) بأكملها  وأسندت  بالكامل 

السيد عشد الجليل لحسيني.
تسيير الشركة):)تسير الشركة ملدة)

غير محدودة من طرف):

ذو) لحسيتي  الجليل  عشد  السيد 

بتاريخ مزداد  املغربية،)  الجنسية 

بتيفلت الخميسات) (2985 يوليو) ((  

إقامة) بالدارالشيضاء) القاطن 

رقم) (336 عمارة) (35 ج.ه) املستقشل 

لشطاقة) والحامل  معروف  سيدي  (3

.XA73869(التعريف الوطنية رقم

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

األرباح : يوزع  الصافي، بع اقتطاع  

القانوني،  اإلحتياط  لفائدة   5%
ضروري  غير  اإلقتطاع  هذا  يصشح 

عندما يشلغ اإلحتياط القانوني 3) % 

من الرأسمال اإلجتماعي.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة ضشط)

بالدارالشيضاء) التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (8 بتاريخ)
825938)ومسجلة بالسجل التجاري)

تحت رقم)535732.
مخلص قصد النشر

املسير
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BLINK PHARMA
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 333.333 درهم

املقر االجتماعي : 6، زنقة بن 

الحجاج الطابق الثالث، رقم 36، 

الدار الشيضاء

العام) الجمع  ملداوالت  تشعا 

فبراير) (26 بتاريخ) املنعقد  املختلط 

))3)،)قرر الشركاء)ما يلي):

الحصص) بيع  على  املوافقة 

االجتماعية التالية):

بيع حصة واحدة من طرف السيد)

لصالح) سامي  علي  محمد  خليل 

السيدة نوال بنتهيلة.

طرف) من  واحدة  حصة  بيع 

 AZUR INNOVATION شركة)

 AZUR شركة) لصالح  ( ( (FUND

.INNOVATION MANAGEMENT
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بيع حصة واحدة من طرف شركة))

 AZUR INNOVATION FUND

 AF ADVISORY  & شركة) لصالح 

. CAPITAL

تعديل املادتي7)6)و)7)من القانو7))

األسا�سي للشركة)؛

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

إلى شركة مجهولة اإلسم)؛

شخص) في  املسير  والية  نهاية 

السيد خليل محمد علي سامي)؛

اعتماد القانو7 األسا�سي للشركة)

في شكله الجديد)؛

إدارة) مجلس  أعضاء) تعيي7 

الشركة ملدة ثالث سنوات كما يلي):

سامي) علي  محمد  خليل  السيد 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

,BE 6(3778((رقم

الحامل) اللخدي  رشدي  السيد 

رقم)) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

BE57((32)؛

الحاملة) بنتهيلة  نوال  السيدة 

رقم)) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE6(5339

 AZUR INNOVATION ( شركة)

شركة مجهولة) ( ( (MANAGEMENT

التجاري) بالسجل  مسجلة  اإلسم،)

 77(289 رقم) تحت  الشيضاء) للدار 

ممثلة من طرف السيد خليل عزوزي.

  AF ADVISORY  & شركة)

CAPITAL)شركة محدودة املسؤولية)

مسجلة) الوحيد  الشريك  ذات 

الشيضاء) للدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم))733952)ممثلة من طرف)

السيد عدنا7 الفياللي.

اإلدارة) مجلس  ملداوالت  تشعا 

املنعقد بتاريخ)26)فبراير)))3))تقرر)

ما يلي):

كمدقق) (AUDICIS ( تعيي7 مكتب)

للحسابات.

علي) محمد  خليل  السيد  تعيي7 

ثالث) ملدة  عام  مدير  كرئيس  سامي 

سنوات)؛

إلنجاز) الصالحيات  إعطاء)
اإلجراءات.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضشط 
الشيضاء)بتاريخ)3)مار3)))3)،)تحت)

رقم)57)825.
لإليداع والنشر

الرئيس)
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BESIX TGCC
شركة مساهمة بسيطة،

رأسمالها 2333.333 درهم
املقر االجتماعي : شارع التي7، عمارة 
محج الرياض سانتر مكاتب الطاب 

الخامس مكتب رقم 536،
الرباط

السجل التجاري 233757
تشعا ملداوالت الجمع العام الغير)
 33 بتاريخ) املنعقد  للشركة  العادي 

نوفمبر)2)3))تقرر ما يلي):
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة مساهمة بسيطة إلى شركة))

أسهم مبسطة.
اعتماد القانو7 األسا�سي للشركة)

في شكله الجديد.
السيد)) واستمرار  تأكيد 
في مهامه) (MATHIEU DECHAMPS

كرئيس للشركة)؛
 BJORN السيد) واستمرار  تأكيد 
مهامه) في  ( (JENS( WALGRAEVE

كمدير عام للشركة.
 BJORN السادة) واستمرار  تأكيد 
فنا7) محمد  (JENS( WALGRAEVE
مهامهم) في  الجليل  عشد  بن  ور�سى 

كأعضاء)في اللجنة اإلدارية.
تحويل) على  النهائية  املوافقة 

الشكل القانوني للشركة.
إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط)
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
رقم) تحت  (،(3(( فبراير) ((2  

.2((36(
رئيس الشركة

لإليداع والنشر)
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TACHYON
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
راسمالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : 27 زنقة لشرونط 

بولو، الدار الشيضاء

السجل التجاري  355292

بالدار الشيضاء

الوحيد) الشريك  لقرارات  تشعا 

غير) عام  جمع  شكل  على  املنعقد 

))3))تقرر ما) 8)فبراير) عادي بتاريخ)

يلي):

فهد) السيد  استقالة  قشول 

بنسودة من مهامه كمسير للشركة.

تعيي7 السيدة نورة الجديدي،)ذو)

بتاريخ) املزدادة  املغربية،) الجنسية 

لشطاقة) الحاملة  (2976 أكتوبر) ((8

 PU839762 ( التعريف الوطنية رقم)

والقاطنة بالدار الشيضاء)إقامة مارينا)

النواصر) بوعزة  دار  (8( رقم) بالنكا 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

إعطاء)الصالحيات.

اإليداع القانوني تم بكتابة ضشط)

الشيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،(3(( فبراير) ((7 بتاريخ)

.827333
لإليداع والنشر

املسير)
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 STATION GOLDEN شركة

NOUR
ش.م.م للشريك الوحيد

شركة محدودة مسؤولية 

للشريك الوحيد
رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : 52 مكرر شارع 

موالي عشد العزيز إقامة األمل مكتب 
رقم 7 القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

التأسي�سي بتاريخ)6))فبراير)))3))تم)

وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة)

 املسؤولية لشريك وحيد ذات املميزات

التالية):

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية لشريك وحيد.

وقود) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

ومشتقات وزيوت.

 STATION GOLDEN (: التسمية)

.NOUR SARL AU

 52 القنيطرة) (: االجتماعي) املقر 

مكرر شارع موالي عشد العزيز إقامة 

األمل مكتب رقم 7.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.

في) محدد  (: االجتماعي) الراسمال 

 2333 إلى) مقسمة  درهم  (233.333

للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

الواحدة جميعها محررة وموزعة على)

الشكل التالي):

2333)حصة في ملكية السيد قلية)

جواد.

السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  لها  كمسير  جواد  قلية 

محدودة.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

والشاقي ينقل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

بتاريخ (67567 التجاري)  السجل 

 25)مار3)))3).
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TOP ALU-MA MAROC شركة
ش.م.م

شركة محدودة مسؤولية
رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : 52 مكرر شارع 

موالي عشد العزيز إقامة األمل

 مكتب رقم 7 القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

التأسي�سي بتاريخ)5))فبراير)))3))تم)

وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
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الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

مقاول نجارة) (: الهدف االجتماعي)

أعمال مقاول  والخشب،)  األملنيوم 

أو إنشاءات مختلفة.

 STE TOP ALU-MA (: التسمية)

.MAROC SARL

 52 القنيطرة) (: االجتماعي) املقر 

مكرر شارع موالي عشد العزيز إقامة 

األمل مكتب رقم 7.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.

في) محدد  (: االجتماعي) الراسمال 

 2333 إلى) مقسمة  درهم  (233.333

للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

الواحدة جميعها محررة وموزعة على)

الشكل التالي):

السيد) ملكية  في  حصة  (733

املختار عاصم.

السيد) ملكية  في  حصة  (333

املختار محمد.

السيد) ملكية  في  حصة  (333

أزدوفال عشد القادر.

السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)

غير) ملدة  لها  كمسير  عاصم  املختار 

محدودة.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

والشاقي ينقل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

بتاريخ (67525 التجاري)  السجل 

 23)مار3)))3).
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 FLEX CARRIERE شركة
TETOUAN

ش.م.م للشريك الوحيد
شركة محدودة مسؤولية

 للشريك الوحيد
رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : 52 مكرر شارع 
موالي عشد العزيز إقامة األمل مكتب 

رقم 7 القنيطرة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
التأسي�سي بتاريخ)6))فبراير)))3))تم)
وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة)
 املسؤولية لشريك وحيد ذات املميزات

التالية):
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية لشريك وحيد.
تشغيل) (: االجتماعي) الهدف 
استخراج) أنشطة  وجميع  املحاجر 

التعدين،)محاجر الحجر والرخام.
 STE FLEX CARRIERE(:(التسمية

.TETOUAN SARL AU
 52 القنيطرة) (: االجتماعي) املقر 
مكرر شارع موالي عشد العزيز إقامة 

األمل مكتب رقم 7.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجاري.
في) محدد  (: االجتماعي) الراسمال 
 2333 إلى) مقسمة  درهم  (233.333
للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 
الواحدة جميعها محررة وموزعة على)

الشكل التالي):
2333)حصة في ملكية السيد قلية)

جواد.
السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)
غير) ملدة  لها  كمسير  جواد  قلية 

محدودة.
القانوني) لالحتياط  (5% (: األرباح)

والشاقي ينقل.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 
رقم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 
بتاريخ (67779 التجاري)  السجل 

 8)مار3)))3).
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 AMASANI
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

حرر) ( بمقت�سى عقد عرفي) (: أوال)
وضع) تم  (،(3(( يناير) ((7 بسال)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام 
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيما يلي):)
AMASANI SARL(:(التسمية

ذات) شركة  ( (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة)

السانتير،) (: الشركة) من  الغاية 
أشغال مختلفة،)الشناء،)التجارة.

املقر):)حي الرحمة قطاع ألف رقم)
2299)سال.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)
اعتشارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 233333 (: الجماعي) املال  رأ3 
حصة من فئة) (233 درهم قسم إلى)

233)درهم،)موزعة كما يلي):
53333)درهم)-) السيد بدر زرقا7)

533)حصة.
 53333 زرقا7) رضوا7  السيد 

درهم)-)533)حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
املسير) بصفته  زرقا7  بدر  السيد 

القانوني للشركة ملدة غير محدودة.
ما بي7 فاتح) (: السنة االجتماعية)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 
.3838( ))3))تحت رقم)  2))فبراير)

رقم السجل التجاري):)35793.
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THS BERRIES
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

حرر) ( بمقت�سى عقد عرفي) (: أوال)
تم) (،(3(( يناير) (23 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيما يلي):)

THS BERRIES SARL(:(التسمية
ذات) شركة  ( (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة)
تسيير) (: هي) الشركة  من  الغاية 

الضيعات الفالحية.
زنقة) (8 شقة) (33 عمارة) (: املقر)

موالي أحمد لوكيلي حسا7 الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتشارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 233333 (: الجماعي) املال  رأ3 
2333)حصة من فئة) درهم قسم إلى)

233)درهم،)موزعة كما يلي):
 333 ( الصالحي) توفيق  السيد 

حصة.
السيد سعيد ناجي)333))حصة.

السيد هشام اللويزي)337))حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
بصفته) الصالحي  توفيق  السيد 
غير) ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محدودة.
ما بي7 فاتح) (: السنة االجتماعية)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
بتاريخ) بالرباط  االبتدائية   باملحكمة 
 2((789 تحت رقم) ((3(( مار3) (9

رقم السجل التجاري):)258537.
120 P

 TECHFINE IT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

حرر) ( بمقت�سى عقد عرفي) (: أوال)
تم) (،(3(( يناير) ((( بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيما يلي):)
 TECHFINE IT SARL (: التسمية)

AU
ذات) شركة  ( (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة)
تجارة) (: هي) الشركة  من  الغاية 
مختلفة) اشغال  املعلومات،) أجهزة 

والشناء.
زنقة) (8 شقة) (33 عمارة) (: املقر)

موالي أحمد لوكيلي حسا7 الرباط.
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سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)
اعتشارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 233333 (: الجماعي) املال  رأ3 
2333)حصة من فئة) درهم قسم إلى)

233)درهم،)جلها في إسم)):
السيد وبوستة محمد.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد وبوستة محمد بصفته املسير)

القانوني للشركة ملدة غير محدودة.
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
بتاريخ) بالرباط  االبتدائية   باملحكمة 
 2((627 تحت رقم) ((3(( مار3) (7

رقم السجل التجاري):)258337.
121 P

 KENWA COM’SULTING
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
 3)فبراير)))3))بالرباط.

االستشارارت) (: الهدف االجتماعي)
التواصل) الحفالت  تنظيم  اإلدارية 

اإلنتاج السمعي الشصري.
رأسمال الشركة):)233333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة لشريك وحيد):
 2333 عزيزي) عدنا7  (: السيد)

حصة
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

النهائي
شارع األبطال الشقة) (25 (: املقر)

رقم)7)اكدال الرباط.
التسيير):)السيد عدنا7 عزيزي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.258235

122 P

 CONSULTCO
SARL AU

في) االستثنائي  العام  للجمع  تشعا 
محدودة) للشركة  االجتماعي  املقر 

مسؤولية لشريك وحيد قرر ما يلي):
قرر السيد فليب كونتي))بيع)2333 
حصة اجتماعية التي يملكها للسيد)
محمد حميض وتعيينه مديرا جديدا)

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((5 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت الرقم)2587)2.

123 P

 AMART MEDIA GROUPE
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

 28)يناير)))3))بالرباط).

((- االشهارات) (: االجتماعي) الهدف 

االستشارات اإلدارية)-)التجارة.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة لشريك وحيد):

 2333 ( الفالحي) يوسف  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة))ابتداء)من تأسيس)

النهائي.

شارع األبطال الشقة) (25 (: املقر)
رقم)7)اكدال الرباط

التسيير):)السيد يوسف الفالحي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.257872

124 P

SOLBRIK
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)

يناير) (28 بتاريخ) بالرباط  التالية 

.(3((

 SOLBRIK (: االجتماعي) اللقب 

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد.

الهدف االجتماعي):)غرض الشركة)

سواء)في املغرب أو في الخارج):

املدنية) الهندشة  أعمال  إنجاز 

وأعمال) العمومية،) واألشغال 

وبناء) وتقنية  والجي  العامة  الحفر 

الطرق،)والطرق السريعة والجسور،)

وأساسات الطوافة،)والقواديس.

لجميع أنواع املشاني) أعمال الشناء)
)السكنية) املختلفة) ولالستخدامات 
أنواع) وجميع  والصناعية(،) والفنية 
وتشطيشات) إنشائية  أعمال  (: املواد)
الحرف(،) )جميع  وخارجية) داخلية 

وكذلك جميع أعمال الهدم.
والتسوية) الحفر  أعمال  جميع 

والردم والصرف واالسمنت.
والصرف) املياه  ششكات  تركيب 
والغاز) والكهرباء) والهاتف  الصحي 

.VRD(وأعمال
كافة أعمال املوانئ والسدود.

رأ3) تحديد  تم  (: املال) رأ3 
مقسم) درهم  (733.333 بمشلغ) املال 
درهم) (233 بقيمة) سهم  (7333 إلى)
على) الوحيد  للمساهم  مخصصة 

النحو التالي):
محمد صديقي):)7333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
))زنقة) :)فيال رقم) املقر االجتماعي)
العنابية قطاع)22)الرياض)-)الرباط.

التسيير):)محمد صديقي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل) رقم  بالرباط،) التجارية 

بالسجل التجاري)258637.
125 P

WEBHELP MAROC
S A

السجل التجاري بالرباط
رقم 53.977

تعيي7 مفوض قانوني وتغيير 
متصرف

اإلدارة) مجلس  محاضر  بموجب 
والجمع العام للمساهمي7 املنعقدين)
لشركة) ((3(2 سبتمبر) (23 بتاريخ)
شركة) (WEBHELP( MAROC
 7333.333 رأسمالها) مساهمة،)
شارع) ((8 بالرباط،) ومقرها  درهم،)
الرباط) ت   3( هللا) عشد  بن  عالل 

53977(،)تقرر ما يلي):

للسيد) القانوني  التفويض  انهاء)

 MOHAMED بوشويرب) محمد 

.BOUCHOUIRAB

دوبار) اوكطاف  السيد  تعيي7 

جنسية) من  (OCTAVE DUBAR

فرنسية،)كمفوض قانوني للشركة.

محمد) السيد  استقالة  تأكيد 

بوشويرب من مهامه كمتصرف):

لووين) فا7  ديرك  السيد  تعيي7 

DIRK(VAN(LEEUWEN)من جنسية)

هولندية كمتصرف جديد في الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  املحكمة  ضشط 

رقم) تحت  (،(3(( 25)مار3) بتاريخ)

.2((967

126 P

WEBHELP MAROC
S A

السجل التجاري بالرباط

رقم 32).228

تعيي7 مفوض قانوني وتغيير 
متصرف

اإلدارة) مجلس  محاضر  بموجب 

والجمع العام للمساهمي7 املنعقدين)

لشركة) ((3(2 سبتمبر) (23 بتاريخ)

WEBHELP(TECHNOPOLIS)شركة)

مساهمة،)رأسمالها)333.333)درهم،)

أكدال،) بالرباط  بالرباط،) ومقرها 

)3 ت الرباط) زنقة واد املخاز7) ((5

32).228(،)تقرر ما يلي):

للسيد) القانوني  التفويض  انهاء)

 MOHAMED بوشويرب) محمد 

.BOUCHOUIRAB

دوبار) اوكطاف  السيد  تعيي7 

جنسية) من  (OCTAVE DUBAR

فرنسية،)كمفوض قانوني للشركة.

محمد) السيد  استقالة  تأكيد 

بوشويرب من مهامه كمتصرف):

لووين) فا7  ديرك  السيد  تعيي7 

DIRK(VAN(LEEUWEN)من جنسية)

هولندية كمتصرف جديد في الشركة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  املحكمة  ضشط 
رقم) تحت  (،(3(( 25)مار3) بتاريخ)

.2((968
127 P

DOMAINE LA FAMILLE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،(3(( فبراير) ((5 بالرباط يوم)
لشركة) التأسي�سي  القانو7  صياغة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):
 DOMAINE LA (: التسمية)

.FAMILLE
الهدف):)مقاول إدارة املزرعة.

شارع) (7 فيال) (: االجتماعي) ( املقر)
النوبيال قطاع)27)حي رياض الرباط.

سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في مشلغ)23.333)درهم.

 Mr عهد تسيير الشركة) (: اإلدارة)
.TAHIRI ANOUAR

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
غاية)32)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
مار3) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3)،)تحت رقم)258633.
128 P

 PRO COORDINATION ET
TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION-PCTC
SARL AU

تأسيس رشكة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
(،(3(( فبراير) ((( بتاريخ) الشيضاء)
الخصائص) ذات  تأسيس شركة  تم 

التالية):
ذات) شركة  (PCTC (: التسمية)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الشناء) أعمال  (: التجاري) الهدف 
واألشغال) الشناء) في  والتنسيق 
العمومية،)وكل ما له عالقة مشاشرة)
وغير مشاشرة بهدف الشركة ويساهم)

في تنميتها.
 6 زنقة) املسيرة،) شارع  (: املقر)
(،3 الشقة) (3 الطابق) (،6 أكتوبر رقم)

الدار الشيضاء.
الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 
حصة) (2333 إلى) مقسمة  درهم 
للواحدة) درهم  (233 من) اجتماعية 
مكتتشة ومحررة كلها في إسم الشريك)

الوحيد السيد محمد عطاف.
املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.
السنة املالية):)تشدأ من فاتح يناير)

وتنتهي في متم ديسمبر من كل سنة.
تم تعيي7 السيد محمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  عطاف 

محدودة.
بكتابة) تم  (: التجاري) السجل 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالدار الشيضاء)تحت رقم)533653.
129 P

7FOIS 7 PRESTIGE
SARL AU

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) ((3(( فبراير) (25 بتاريخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل) التي  الواحد  الشريك  وذات 

الخصائص التالية):
.7FOIS 7 PRESTIGE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية
الهدف االجتماعي):)النقل السياحي)

ونقل املستخدمي7 واملوظفي7.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.
السيد رضوا7 اجانا)2333)حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة.
املقر االجتماعي):)733)شارع الحسن)

الثاني،)إقامة بدر،)شقة)5،)الرباط.

املسير):)رضوا7 اجانا.
تحت) التجاري  بالسجل  التقييد 
 (3(( مار3) (9 بتاريخ) (2732 رقم)

باملحكمة التجارية بالرباط.
السجل التجاري رقم)258529.

130 P

MOKAGRI
SARL

بالدار) مؤرخ  عقد  بمقت�سى 
الشيضاء)يوم)5))فبراير)))3))تم وضع)
قواني7 الشركة ذات املميزات التالية):

.MOKAGRI(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
أبو) شارع  (،97 (: االجتماعي) املقر 
(،(5 الشقة) الرجاء،) إقامة  الوقت،)

بوركو7،)الدار الشيضاء.
الهدف االجتماعي):)النشاط الفالحي.

درهم) (233.333 (: املال) رأ3 
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة.
الشركاء):

السيد محمد مومني)833)حصة)؛
 233 العروي) خديجة  السيدة 

حصة)؛
السيدة نورا مومني)233)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) ( الضشط) بكتابة  القانوني 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار   التجارية 

9)مار3)))3))تحت رقم)535522.
131 P

VENTANAS CARGO DHIBA
SARL AU

 AV MED V RUE ABDELLAH
 EL(HABTI, 3EME(ETG(APRT
 N°5 IMM(LAMADRAGUE 2,

TANGER
التعديل في القانو7 األسا�سي
توسيع النشاط االجتماعي

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
دهيشة») كاكو  »فانطنا3 
 VENTANAS CARGO DHIBA
بتاريخ)3))فبراير)))3))ا7 يضيف إلى)
النشاط) للشركة  االجتماعي  الهدف 

التالي :

التدبير العام للنفايات الصناعية)
وإعادة التدوير.

 GESTION GLOBAL DES
 DECHETS INDUSTRIELS ET

.RECYCLAGE
األسا�سي) القانو7  تحيي7  مع 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بطنجة بتاريخ)7)مار3)))3) 

تحت رقم)387).
بمثابة مقتطف وبيا7

132 P

ZISOLUTIONS
SARL AU

 4EME(ETG(N°21 RESIDENCE
 CHAOUIA AV YOUSSEF IBN

 TACHFINE RUE RACHID REDA,
TANGER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(( فبراير) ((6 بتاريخ) بطنجة 
لشركة) األسا�سي  القانو7  وضع  تم 
ذات) (ZISOLUTIONS SARL AU

املميزات التالية):
الشريك):

مغربي) السيد زيزي محمد أمي7،)
سبتمبر) ((5 مزداد بتاريخ) الجنسية،)
ب) والساكن  فا3  بأكدال،) (298(
الطابق) إقامة شيماء،) زنقة كريكو،)
طنجة،) (28 رقم) الشقة  الخامس،)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  والحامل 
غاية) إلى  صالحة  (C97792(  رقم)

27)يناير)332).
 ZISOLUTIONS (: التسمية)

.SARL AU
الغرض):)

FOURNITURES ET NEGOCE)؛
 TRAVAUX DIVERS DE

.CONSTRUCTION
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)33.333))درهم مقسمة إلى)2333 
للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كما يلي):
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 (333 أمي7) محمد  زيزي  السيد 

حصة.

 7EME ETG (: االجتماعي) املقر 

 N°21 RESIDENCE(CHAOUIA(AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE RUE

.RACHID(REDA, TANGER

املدة):)99)سنة.
زيزي) السيد  تعيي7  تم  (: التسيير)

محمد أمي7،)مغربي الجنسية،)مزداد)

بأكدال،) (298( سبتمبر) ((5 بتاريخ)

فا3 والساكن ب زنقة كريكو،)إقامة)

الشقة) الخامس،) الطابق  شيماء،)
لشطاقة) والحامل  طنجة،) (28 رقم)

 C97792( رقم) الوطنية  التعريف 

 (3(2 يناير) (27 غاية) إلى  صالحة 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 التجارية بطنجة بتاريخ)7)مار3)))3) 

تحت رقم)9)2).
بمثابة مقتطف وبيا7

133 P

MAROC AKHCHAB
SARL

التعديل في القانو7 األسا�سي
رفع رأسمال الشركة

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 MAROC »ماروك اخشاب») لشركة)

AKHCHAB)املنعقد بتاريخ)26)فبراير)

بقرية) الكائن  الشركة  بمقر  ((3((

املخفي ملوسة،)فحص أنجرة،)طنجة)

ما يلي):
ب) الشركة  رأسمال  رفع 

من) ونقله  درهم  (6.333.333

23.333.333)درهم إلى)26.333.333 

درهم عن طريق خلق)63.333)حصة)

اجتماعية من فئة)233)درهم اكتتبت)

الحساب) مع  باملقاصة  وسددت 

كلها) وخصصت  للشركاء) الجاري 

لشركاء)الشركة كما يلي):

كريم) محمد  الخياطي  السيد 

333)7)حصة اجتماعية)؛

السيد ر�سى عوض السيد محمد)

الضاوي)28333)حصة اجتماعية.

عدد) يصشح  الزيادة  هذه  بعد 
حصص الشركاء)كالتالي):

كريم) محمد  الخياطي  السيد 
333.)22)حصة اجتماعية)؛

السيد ر�سى عوض السيد محمد)
الضاوي)78.333)حصة اجتماعية.

األسا�سي) القانو7  تحيي7  مع 
للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) فاتح  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2925.
بمثابة مقتطف وبيا7
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DIGITALAND
SARL

التعديل في القانو7 األسا�سي
تفويت الحصص مع تحيي7 القانو7 

األسا�سي
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
DIGITALAND)بتاريخ)27)يناير)))3) 

ما يلي):
 233 بقيمة) حصة  (3(5 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
لفائدة) ياسي7  حسني  ازمي  السيد 

السيد ايت سعود خالد)؛
 233 بقيمة) حصة  (3(5 تفويت)
طرف) من  الواحدة  للحصة  درهم 
لفائدة) ياسي7  حسني  ازمي  السيد 

السيد ايت سعود عشد العزيز.
 DIGITALAND في رأسمال شركة)
))3))بعد) 27)يناير) ابتداء)من تاريخ)
هذا التفويت تصشح حصص الشركاء)

كالتالي):
 353 ياسي7) حسني  ازمي  السيد 

حصة)؛
 3(5 خالد) سعود  ايت  السيد 

حصة)؛
العزيز) عشد  سعود  ايت  السيد 

5)3)حصة.
تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بطنجة بتاريخ)7)مار3)))3) 

تحت رقم)387).
بمثابة مقتطف وبيا7
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ZAYLAROSA CONSULT
زايالروزا كونسالت

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

رأسمالها : 233.333 درهم
املقر الرئي�سي : محل رقم 52، املركز 

 بالطابق األر�سي، 283 شارع 
ولي العهد، طنجة

بموجب عقد عرفي محرر بطنجة)
ومسجل) ((3(2 سبتمبر) ((( بتاريخ)
مرجع األمر) (،(3(2 أكتوبر) (6 بتاريخ)
 (3(2/75(27 عدد) باالستخالص 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)
اسم) تحت  وحيد  شريك  ذات 
ذات) (ZAYLAROSA CONSULT

املواصفات التالية):
 ZAYLAROSA (: التسمية)
CONSULT)ش.م.م ذات شريك واحد.
الشركة) هدف  يتمثل  (: الهدف)
بشكل) الخارج،) في  و/أو  املغرب  في 
لحسابها  مشاشر أو غير مشاشر،)سواء)
أو لحساب األغيار أو بالتشارك فيما) (

يلي):
مستشار)؛

وسيط)؛
وكيل بالعمولة)؛

والشراء) والتصدير  االستيراد 
والتوزيع) والشيع الثابت أو بالعمولة،)
والتمثيل واإليداع والتجارة الدولية،)
املنتجات) كل  في  عموما  واالتجار 
املنتجات) وخاصة  واآلالت  والسلع 
وششه) التصنيع  )مكتملة  الغذائية)

مكتملة التصنيع()؛
املواد) وتصدير  استيراد 
الجديدة) الغيار،) وقطع  والتجهيزات 
بالنسشة) وذلك  املستعملة،) أو  منها 

لجميع العالمات التجارية)؛
إجراء)دراسة توسيقية واقتصادية،)
الصعيدين) على  التجارية  والتنمية 

الوطني والدولي)؛
تمثيل الشركات املحلية واألجنبية)
واملشاركة املشاشر أو الغير املشاشرة في)
العمليات أو املقاوالت التي قد تكو7)
وغيرها) الشركة  بهدف  صلة  ذات 

بمختلف أنواعها)؛

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

واملالية) والصناعية  التجارية 

الصلة) ذات  والعقارية  واملنقولة 

بأحد) مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 

األهداف املذكورة آنفا أو التي يمكن)

أ7 تسهل نمو الشركة.

(،52 رقم) محل  (: الرئي�سي) املقر 

شارع) (283 األر�سي،) بالطابق  املركز 

ولي العهد،)طنجة.

املدة):)حددت مدة نشاط الشركة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تقييدها) في)

حالة) التجاري مع استثناء) بالسجل 

التمديد) أو  للشركة  املشكر  الفسخ 

املنصوص عليها في القانو7 األسا�سي.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

مقسم) درهم  (233.333 في) الشركة 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2333 إلى)

اكتتابها ودفع) تم  الواحدة،) للحصة 

قيمتها كليا ومنحها للشريك الوحيد)

املذكور أعاله.

يتولى السيد كال ال روزا) (:  التسيير)

 )CLINT LA ROSA()املالطي الجنسية،)

(،2987 نوفمبر) (33 بتاريخ) املزداد 

رقم) السفر  لجواز  الحامل 

 Mark ب) الساكن  (،MT329936

 CRT, FL9, Triq Ta Gidwet

الشركة) مسير  مهمة  (Marsaskala

الشركة) وتعتبر  محدودة  غير  ملدة 

ملتزمة في كل الرسوم املحررة من قشله)

بموجب توقيعه.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

األرباح):)تخصم نسشة)5%)من هذه)

األرباح الصافية لتشكيل االحتياطي)

هذه) تكو7  أ7  شريطة  القانوني،)

النسشة أقل من)5/2)من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

في) بطنجة  التجارية  املحكمة   ضشط 

25)أكتوبر)2)3))تحت رقم)77333).
مستخرج قصد الشيا7 واإلشعار

املسير
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5563 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

AVERROES CASA
SARL AU

على إثر عقد خاص مؤرخ بتاريخ)

23)أبريل)328))اجتمع شركاء)شركة)

ذات) شركة  (AVERROES CASA

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

املصادقة) وقرروا  األخيرة  هذه  بمقر 

على ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى)

 369 برقم) الكائن  الجديد  العنوا7 

زنقة الدار الشيضاء،)هرهورة،)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  أنجز 

يوليو) (( في) الشيضاء) بالدار  التجارية 

329))تحت رقم)737368.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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EL OMARY CARRIERES
ش.م.م للشريك الواحد

بتمارة) عرفي  عقد   بمقت�سى 

3)ماي)))3))تم تكوين قواني7 شركة)

للشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

الواحد مميزاتها كالتالي):

 EL OMARY ( شركة) (: التسمية)

CARRIERES)ش.م.م للشريك الوحيد.

املوضوع الشركة):

مقلع الحجارة))باآلالت امليكانيكية)؛

أشغال الشناء)ومختلفة.

 MAG 3 IMM 2( (: مقر الشركة)

.AL(MASSIRA(1(–TEMARA

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) (233.333 الشركة في)

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2333 إلى)

للحصة الواحدة.

  2333 العمري) الجاللي  السيد 

حصة.

السيد الجاللي العمري) (: التسيير)

هو املسير))ملدة غير))محدودة في شركة))

)ش.م.م) ( (EL OMARY CARRIERES

للشريك الوحيد.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر في كل سنة.

األرباح) من  (%5 تقطع) (: األرباح)
الصافية لتكوين االدخار االحتياطي)
القانوني ويتوزع الرصيد حسب قرار)

الجمع العام السنوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بالرباط تحت رقم السجل) ( التجارية)
التجاري)235722)في)25)مار3)))3).
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TAFOKT SERVICE
ش.م.م الشريك الواحد

قرار جماعي فوق العادة للشركاء)
رأسمالها) ((3(2 ديسمبر) ((8 بتاريخ)

االجتماعي) مقرها  درهم  (233.333

 HAY NAHDA 3( NR 8(6

TEMARA)اتفقوا على ما يلي):

الحل األول):

عشد) السيد  (: الحصص) تفويت 

هللا ايت أومغار)733)حصة والسيدة)

حصة فوتا) (333 سميرة ايت أومغار)

وحمال) بوشا7  أمي7  محمد  للسيد 
وحقوق) العادية  الضمانات  جميع 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2333

للحصة التي بحوزتهما في الشركة.

الحل الثاني):

(: للشركة) جديد  مسير  تعيي7 

السيد محمد أمي7 بوشا7.

الحل الثالث):

السيد) (: للشركة) مسير  استقالة 

عشد هللا ايت أومغار.

الحل الرابع):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

 IMM 33, APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN

 NR 822 HAY NAHDA(إلى(RABAT

.3(, TEMARA

الحل الخامس):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

للشريك) ش.م.م  إلى  ش.م.م  من 

الواحد.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط)

في) بالرباط  التجارية  املحكمة   لدى 

7)مار3)))3))تحت رقم)623))2.
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ALIATEX FABRICATION 
DE TEXTILES 

 SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

استمرار الشركة
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
للشركة) ((3(2 سبتمبر) (33 بتاريخ)
 ALIATEX FABRICATION املسماة)
ذات) شركة  (DE TEXTILES SARL
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية 
مقرها) درهم،) (23.333.333
زنقة) (،8 باملحمدية) االجتماعي 
تافياللت،)مسجلة في سجل املحكمة)
االبتدائية باملحمدية تحت رقم)239،)
بعدم حل الشركة،)طشقا ملقتضيات)
كما هو) (5.96 من القانو7) (86 الشند)
معدل ومكمل والشند)39)من القانو7)
أ7) رغم  وذلك  للشركة  األسا�سي 
تشي7) ((3(3 املالية) السنة  حسابات 
خسارة تجعل القيمة املالية الصافية)

أقل من ربع رأ3 املال.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط)
باملحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ)

9)مار3)))3))تحت رقم)786.
139P مكرر

 CONSTRUCTION BENI
MOUSSA CHARQUIYA

شركة محدودة املسؤولية
رأ3 املال : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : حي الرجاء الشرفاء 
23 سوق السبت

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
اإلمضاء) مصحح  ((3(( فبراير) ((7
بتاريخ) النمة  أوالد  السبت   بسوق 
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((5

ذات املسؤولية املحدودة.
التجاري) بالسجل  التسجيل  رقم 

.377
الشركة) (: التسمية)
 CONSTRUCTION BENI MOUSSA

.CHARQUIYA
السكنية) املشاني  تشيد  (: الهدف)

وغير السكنية وشراء)والشيع.

الرجاء) حي  (: االجتماعي) املقر 

الشرفاء)23،)سوق السبت.

رأ3 املال):)233.333)درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد فكاك مصطفى والسيد العيد)

مستنصر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) السبت  بسوق   االبتدائية 

9)مار3)))3))تحت رقم)377/))3).
ملخص قصد النشر
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أد شركاء

السيد اقصبي فؤاد

خشير محاسب

)72،)شارع بوركو7،)الدار الشيضاء

MUTANDIS
شركة التوصية باألسهم

رأسمالها : 7.673.733)9 درهم

مقرها االجتماعي : )) شارع عشد 

الكريم الخطابي، الدار الشيضاء

السجل التجاري 283275

العام) الجمع  لقرارات  وفقا  (- (I

الغير العادي املنعقد بتاريخ)8)نوفمبر)

2)3)،)تقرر ما يلي):

الشركة) رأسمال  في  الزيادة 

لرفعه) درهم  (2(5.333.333 بمشلغ)

إلى) درهم  (799.673.733 من)

7.673.733)9)درهم.

وفقا لقرارات مجلس اإلدارة) (- (II

املنعقد بتاريخ)23)فبراير)))3)،)تقرر)

ما يلي):

معاينة تحقيق الزيادة في رأسمال)

درهم) (2(5.333.333 الشركة بمشلغ)

إلى) درهم  (799.673.733 لرفعه من)

7.673.733)9)درهم.

تنسيق النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (III

الضشط))لدى املحكمة التجارية بالدار)

 (3(( مار3) (22 بتاريخ)  الشيضاء)

تحت رقم)2)8273.
من أجل املستخرج واإلشارة
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عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5564

SQUIRENT
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°15 AVENUE
 AL(ABTAL(APPT(N°04, AGDAL,

RABAT
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
تم الجمع العام الغير العادي لشركة)
تقرر ش.و  ش.م.م  (SQUIRENET 

)ما يلي):
إلى) االجتماعي  املقر  تغيير  (- (2
العنوا7 التالي):)رقم))،)شارع عنابيا،)

قطاع)22)حي رياض،)الرباط.
األسا�سي) القانو7  مالئمة  (- ((

للشركة طشقا لهذه التغيرات.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط)
يوم) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

27)مار3)))3))تحت رقم)923))2.
بمثابة مقتطف وبيا7
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ديوا7 األستاذة رتيشة السقاط

موثقة

)7،)زنقة أبو ذر،)أكدال

الهاتف):)68/ )3/ 32 36 353767

الفاكس):)9) 22 67 3537

 GROUPE SCOLAIRE 
AL MAARIF

ش.م.م
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

هشة لحصص اجتماعية
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�سى  (- (I
موثقة) السقاط  رتيشة  األستاذة 
 (3(( فبراير) و8) (7 بتاريخ) بالرباط،)
وهب السيد بوحموش ادريس البنه)
 2753 لطفي) بوحموش  السيد 
233)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
للحصة الواحدة التي يملكها الواهب)
في الشركة ذات املسؤولية املحدودة)
 GROUPE SCOLAIRE AL املسماة)

MAARIF)ش.م.م.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
تحت رقم) ((3(( بتاريخ فاتح مار3)

.387(8
لإليداع والنشر

األستاذة رتيشة السقاط
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 STE GRILLADERIE ET

BOUCHERIE AYOUR
SARL AU

رأسمالها : 233.333 درهم

العنوا7 : رقم 77) االرز )، احداف 

ازرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

2)-)الشركاء):

الساكن) مغربي  عدنا7،) البرومي 

 ( االرز) (23 زنقة) ((55 رقم) بازرو 

الوطنية) للشطاقة  الحاملة  احداف،)

.DA63579(رقم

-)الشكل القانوني):)شركة ذات) ((

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

 STE شركة) (: الشركة) اسم  (- (3

 GRILLADERIE ET BOUCHERIE

.AYOUR

7)-)مقر الشركة):)رقم)77))االرز)) 

احداف،)ازرو.

موضوع) (: الشركة) موضوع  (- (5

الشركة في املغرب كما هو في الدول)

األخرى)

جزار)؛

مطعم تقليدي ومشواة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  العقارية  املالية،) التجارية،)

مع) مشاشرة  غير  أو  مشاشرة  عالقة 

في) أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

الشركة) نشاط  وتقدم  تسهيل  إطار 

املقاوالت) جميع  في  مشتركات  وأخذ 

ذات النشاط املماثل.

حدد) (: الشركة) رأسمال  (- (6

درهم) (233.333 رأسمال الشركة في)

حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

من قيمة)233)درهم للحصة الواحدة)

مقسمة كما يلي):

البرومي عدنا7)2333)حصة)؛

املجموع)2333)حصة.

عدنا7) البرومي  (: التسيير) (- (7

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (8

القانوني في املحكمة االبتدائية ازرو)

مار3) فاتح  بتاريخ  (83 اإليداع) رقم 

))3))السجل التجاري)9)27.
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STE HANNOVERCITY
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد العرفي مؤرخ في تمارة)

بتاريخ)27)فبراير)))3))قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير ونقل الشضائع.

رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسمة إلى)2333)حصة من فئة)233 

درهم للحصة الواحدة طارق جبرا7)

2333)حصة.

مر3) عكشة،) أوالد  دوار  (: املقر)

الخير،)تمارة.

املسير):)السيد طارق جبرا7.

(: التجاري) بالسجل  القييد  رقم 

.235723
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 INSTITUT HI PERFECT NEW

TECHNOLOGIE
SARL

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

الشركة) شركاء) قرر  ((3(( فبراير)

 INSTITUT HI PERFECT املسماة)

 NEW( TECHNOLOGIE( SARL

شركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)

79)شارع) 233.333)درهم الكائنة ب)

الحسن الثاني،)املحمدية،)تقرر ما يلي):

جدول األعمال):)التصفية النهائية.

تبرئة املصفي.

التجارية) باملحكمة  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) املحمدية  بمدينة 

بالسجل) (573 رقم) تحت  ((3((

التجاري رقم)3775.
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A&F MINES ET CARRIERES
 SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
وذات شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 233.333 درهم.
املقر االجتماعي: الرقم 7، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم7، 

اكدال- الرباط.
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8)مار3) ))3)،)ومسجل في) 3)مار3)
في) الوحيد  الشريك  قرر  ((3((

الشركة ما يلي):
اهنص) ابراهيم  (: السيد) تعيي7 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  ،الحامل 
في) ثاني  كمسير  (،AB2(5727 رقم)

الشركة ملدة غيرمحدودة.
وبالتالي يصشح كل من السيد عمر)
التعريف) لشطاقة  الحامل  اهنص،)
والسـيد) (AB278385 رقم) الوطنية 
لشطاقة) الحامل  اهنص،) ابراهيم 
(،AB2(5727 التعريف الوطنية رقم)

ملدة غير محدودة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (،(3(( مار3) (26 بتاريخ)

.(RC: 256789((،2(3337
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THE EMPOWERED ELITE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
 املقر االجتماعي : شارع األبطال 
رقم 9)، حي البركة، القرية، سال

إغالق وتصفية الشركة
الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تشعا 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي   العام 

28)فبراير)))3))تقرر ما يلي):
بعد) املهتدي،) أيوب  املصفي 
االستماع للتقرير حول جميع عمليات)
التقرير) حول  وافق  فلقد  التصفية 

وكذلك الحساب النهائي للتصفية.
الجمع) قرر  فقد  سشق،) ملا  تشعا 
الصالحيات) جميع  منح  العام 
للمصفي كي ينهي مسطرة التصفية)
االجتماعي) مقرها  للشركة  النهائية 
حي البركة،) (،(9 رقم) شارع األبطال،)

القرية،)سال.



5565 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بسال)9)مار3)))3))تحت)
رقم)38537.

وهذا بمثابة مقتطف وبيا7
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BOUARIF TRAVAUX
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

بخريشكة تم تأسيس) ((3(( فبراير) ((

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

.BOUARIF TRAVAUX(:(التسمية

الثاني،) الطابق  (: املقر االجتماعي)

الشروق،) مجمع  (3 رقم) الشقة 

املدخل ب،)الحي اإلداري،)خريشكة.

الرأسمال):)233.333)درهم موزع)

على)2333)حصة قيمة الحصة)233 

درهم.

توزيع رأ3 املال):

السيد احمد اشويطر)533)حصة)؛

 533 نصري) الدين  نور  السيد 

حصة.

األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

العامة،)منعش عقاري.

السيد احمد اشويطر) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

الشركة) تسجيل  تم  (: التسجيل)

 بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (7537 رقم) تحت  مالل   بني 

7)مار3)))3).
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STE LITTLE NORWAY
S.A.R.L

ش.م.م

بيع الحصص
العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)8)مار3)))3))))تقرر ما يلي):

قام السيد فيوال باسكال ميشال)

في) يملكها  التي  حصة  ((883 ببيع)

لفائدة) (LITTLE(NORWAY( الشركة)

السيد انبيد الحسي7.

السالم) عشد  الشناني  السيد  قام 

في) يملكها  التي  حصة  (3363 ببيع)

لفائدة) (LITTLE(NORWAY( الشركة)

السيد انبيد الحسي7.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

))3))تحت) 27)مار3) الكادير بتاريخ)
رقم))23893.
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ASSURANCES TILILA
 ش.م.م 

إقرار بوفاة الشريكة واملسيرة 
السابقة السيدة سعاد القاسمي 

تعيي7 مسير جديد للشركة
ورثة املرحومة 

إمضاء الشنكي و اإلداري 
العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

بأكادير) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)7)مار3)))3))تقرر ما يلي):

وفاة) يعلن  العام  الجمع 

لشركة)) السابقة  واملسيرة  الشريكة 

السيدة) (ASSURANCES TILILA

سعاد القاسمي.

ورثة املرحومة سعاد القاسمي):

زوجها السيد الحسي7 بلوش)؛

ابنها السيد محمد امي7 بلوش)؛

ابنتها االنسة ياسمي7 بلوش)؛

والدتها السيدة عائشة الرفالي.)

يتم توزيع األسهم على الورثة على)

النحو التالي):

 2(7.5 بلوش) الحسي7  السيد 

حصة)؛

السيد محمد امي7 بلوش)298.33 

حصة)؛

 99.(3 بلوش) ياسمي7  االنسة 

حصة)؛

السيدة عائشة الرفالي)85)حصة.

بلوش) ياسمي7  االنسة  تعيي7 

 ASSURANCES لشركة) مسيرة 

TILILA))ملدة غير محدودة.
واإلداري) الشنكي  التوقيع  إلغاء)

للمرحومة السيدة سعاد القسمي.

 ASSURANCES TILILA شركة)

والشنكي) اإلداري  بالتوقيع  ملتزمة 

لالنسة ياسمي7 بلوش.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

))3))تحت) 25)مار3) الكادير بتاريخ)

رقم)238973.
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شركة هانسو كول
ش.م.م

العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

االستثنائي املؤرخ بأكادير بتاريخ فاتح)

هانسو) شركة  قررت  ((3(( فبراير)

كول ذات رأسمال يساوي))233.333 

إقامة) (33 رقم) شقة  ومقرها  درهم 

أسماء)شارع املقاومة اكادير ما يلي):

العنوا7) إلى  الشركة  مقر  نقل 

التالي)):)

تقاطع شارع الحسن األول وشارع)

عمارة سفير،) الطابق الثالث،) (،86(

خالد) (،7 مجمع رقم ف ومكتب رقم)

ابن الوليد،)أكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

))3))تحت)) 23)مار3) الكادير بتاريخ)

رقم)238879.                                      
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 STE NOUR EL MESHAL

 POUR LA PROMOTION

IMMOBILIERE
S.A.R.L

انحالل مسشق و تصفية الشركة
العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

بتاريخ) بأكادير  املؤرخ  االستثنائي 

شركة) الشركاء) قرر  (32/33/(3((

»نور املشعل للعقارات»)ذات رأسمال)

رقم) مقرها  درهم  (233.333 يساوي)

شارع) الدالالت  برج  عمارة  مكرر  (8

الحسن الثاني اكادير.

قرر املجلس.)
انحالل مسشق وتصفية الشركة.

للشركة) مصفي  بصفة  تعيي7 
السيد مشعل بن منقاش.

بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد 
االجتماعي املدكور اعاله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (27/33/(3(( بتاريخ) باكادير 

رقم)238937.
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KABIRITRAV
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

تشعا ملقتضيات الجمع العام غير)
العادي املؤرخ في)))فبراير)))3))تقرر)

ما يلي):
وحل) الشركة  تصفية  إغالق 

الشركة نهائيا.
املصف) سعيد،) الكشيري  السيد 

القانوني للشركة.
الرئي�سي) املقر  (: التصفية) مقر 
للشركة بابن سليما7 حي اللة مريم)

بلوك د الطابق الثالث رقم))7.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بشنسليما7   االبتدائية 

 273 رقم) تحت  ((3(( فبراير) ((5
بالسجل التجاري رقم)2682.
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MALYATEC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
تم وضع النظام األسا�سي لشركة)
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد ذات املميزات املشينة فيما يلي):

MALYATEC(:(التسمية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر):)العمارة)33)الشقة)8،)زنقة)

موالي احمد لوكيلي حسا7 الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتشارا من تاريخ تأسيسها النهائي.



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5566

 233.333 (: رأ3 املال االجتماعي)
درهم املوزع كما يلي):

 233.333 زويت7) عدنا7  السيد 
درهم)-)233)حصة.

السنة الجماعية ما بي7 فاتح يناير)
إلى متم ديسمبر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)872))2.
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ASHOKA CONSEIL
SARL AU

السجل التجاري : 258675
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
تم وضع القانو7) ((3(( يناير) ((3 في)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)
املواصفات) وذات  واحد  ملؤسس 

التالية):
 ASHOKA CONSEIL (: التسمية)

SARL AU
 33 رقم العمارة) (: املقر االجتماعي)
زنقة موالي احمد الوكيلي) (8 الشقة)

حسا7 الرباط.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)23.333)درهم.
الغرض):

االستشارات في التسيير.
التدريب) الخدمات،) تقديم 

واالستشارات.
السيدة):)خشوش فطيمة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)
تحت بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم):)937))2.
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ES GROWTH AGENCY
تأسيس شركة

 ES( GROWTH (: الشركة) اسم 
AGENCY

نداء،) مركز  (: االجتماعي) الهدف 
وكالة إعالنات.

املسيرة) (5 أمل) (: االجتماعي) املقر 
يعقوب) األول حي  الطابق  (669 رقم)

املنصور الرباط.

رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسم إلى)2333)سلمي يونس حصة)

من فئة)233)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)سلمي يونس.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.2586(2
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 STE DAKHLA DOWNWIND

CHALLENGE
SARL AU

DDC باختصار 

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء)شركة ذات) (27/3(/(3((

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):)

 DAKHLA (: التسمية)

 DOWNWIND( CHALLENGE

.DDC(باختصار

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

ودولية) وطنية  مسابقات  تنظيم 

ولجميع) الشراعي  األمواج  لركوب 

األنشطة الشحرية...

املقر االجتماعي):)حي القسم شارع)

الوالء)الرقم)C(6)الشقة)32)الداخلة.)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأ3 املال):)حدد في مشلغ)233.333 

درهم مقسم إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للواحدة.

السيد سفيا7) (: توزيع رأ3 املال)

حميني)2333)حصة.

التسيير):)تم تعيي7 السيد سفيا7)

حميني كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 732/(3(( تحت) (38/33/(3((

وبالسجل التجاري تحت رقم)3957).
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STE DAKHLA DOWNWIND
SARL AU

DDC باختصار 
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء)شركة ذات) (27/3(/(3((
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):)
 DAKHLA (: التسمية)

.DDC(باختصار(DOWNWIND
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):
ودولية) وطنية  مسابقات  تنظيم 
ولجميع) الشراعي  األمواج  لركوب 

األنشطة الشحرية...
املقر االجتماعي):)حي القسم شارع)
الوالء)الرقم)C(6)الشقة)32)الداخلة.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأ3 املال):)حدد في مشلغ)233.333 
درهم مقسم إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للواحدة.
السيد سفيا7) (: توزيع رأ3 املال)

حميني)2333)حصة.
التسيير):)تم تعيي7 السيد سفيا7)

حميني كمسير للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 
 732/(3(( تحت) (38/33/(3((
وبالسجل التجاري تحت رقم)3957).
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 STE MAROC INVEST
BARQUE

SARL
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء)شركة ذات) (39/3(/(3((
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)
 MAROC INVEST (: التسمية)

.BARQUE

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)
باملغرب وبالخارج ب):

وتسويق) وبيع  وشراء) تصنيع 
قوارب الصيد التقليدية...

 ( املسيرة) حي  (: االجتماعي) املقر 
زنقة واد تاننسيفت الرقم)68)الشقة)

))الداخلة.)
من تاريخ) )سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأ3 املال):)حدد في مشلغ)233.333 
درهم مقسم إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للواحدة.
السيد جمال) (: املال) رأ3  توزيع 

بوسيف)373)حصة.
السيد احمد بوسيف)333)حصة.)
 333 السيد ميشا7 محمد حشات)

حصة.)
تم تعيي7 السيد احمد) (: التسيير)

بوسيف كمسير للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 
 726/(3(( تحت) (39/33/(3((
وبالسجل التجاري تحت رقم)3982).
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 STE SH & CO
ARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء)شركة ذات) ((3/3(/(3((
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):)
SH & CO(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)
باملغرب وبالخارج ب):

اإلنعاش العقاري...
املقر االجتماعي):)حي القسم شارع)
الوالء)الرقم)C(6)الشقة)37)الداخلة.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأ3 املال):)حدد في مشلغ)233.333 
درهم مقسم إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للواحدة.
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السيد سفيا7) (: توزيع رأ3 املال)
حميني)2333)حصة.

التسيير):)تم تعيي7 السيد سفيا7)
حميني كمسير للشركة.

من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 
 7(5/(3(( تحت) (23/33/(3((
وبالسجل التجاري تحت رقم)3995).
161 P

 STE MISSA LOPEE
LOGISTIQUE

 SARL
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء)شركة ذات) (39/3(/(3((
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)
 MISSA LOPEE (: التسمية)

.LOGISTIQUE
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):
الذاتي) والتخزين  التخزين 
وتأجير) اللوجستية  والخدمات 
جميع) وتخزين  التخزين  خاليا 
أو الشضائع غير) (/ أنواع املنتجات و)

املحظورة...
 ( املسيرة) حي  (: االجتماعي) املقر 
زنقة واد تاننسيفت الرقم)68)الشقة)

2)الداخلة.)
)سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأ3 املال):)حدد في مشلغ)233.333 
درهم مقسم إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للواحدة.
السيد جمال) (: املال) رأ3  توزيع 

بوسيف))373)حصة.
السيد احمد بوسيف)333)حصة.)
 333 السيد ميشا7 محمد حشات)

حصة.)
تم تعيي7 السيد جمال) (: التسيير)
محمد) ميشا7  والسيد  بوسيف 
حشات كمسيرين للشركة،)مع اعتماد)

اإلمضاء)املشترك لهما.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 
 727/(3(( تحت) (39/33/(3((
وبالسجل التجاري تحت رقم)3983).
162 P

CABINET NOUHA شركة
ش.م.م

حي املنتزه 2 رقم 278 عمارة ) 
الداخلة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
محضر) وضع  تم  ((3(( فبراير) (((
لشركة) التأسي�سي  االجتماع 

CABINET NOUHA)ش.م.م.
(- الشخصية) الخدمات  (: الهدف)
عناية) (- صشاغة األظافر) (- التجميل)

بالوجه)...
املقر االجتماعي):)حي املنتزه)2)رقم)

278)عمارة)))الداخلة.
املدة):)99)سنة.

رأسمالها):)233.333)درهم.
الشركة) تسيير  أسند  (: التسيير)
بطاقتها) دالم  بن  نهيلة  للسيدة 
يقوم) (JB523(97 رقم) الوطنية 

بتسيير الشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (32 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
باملحكمة) اإليداع  تم  (: اإليداع)
مار3) (7 بتاريخ) بالداخلة  االبتدائية 
السجل) (386 (: رقم) تحت  ((3((

التجاري)5)39).
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STE SAHARA AGRICOLE
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء)شركة ذات) ((3/3(/(3((
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)
SAHARA AGRICOLE(:(التسمية
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

الزراعة،)استيراد والتصدير وشراء)

والخضروات) الفواكه  وبيع  وتوزيع 

وجميع املنتجات الزراعية...

محمد) شارع  (: االجتماعي) املقر 

الخامس الرقم)276)الداخلة.)

)سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأ3 املال):)حدد في مشلغ)233.333 

درهم مقسم إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للواحدة.

احمد) السيد  (: املال) رأ3  توزيع 

عشد الالوي)733)حصة.
السيد محمد مشارك عشد الالوي))

733)حصة.)

 (33 لخليكي) ابراهيم  السيد 

حصة.)

تم تعيي7 السيد احمد) (: التسيير)

عشد الالوي كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 (3((/7(6 تحت) (23/33/(3((

وبالسجل التجاري تحت رقم)3997).
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 NA COURTAGE
SARL AU

بمقت�سى عـــقد عرفــي مؤرخ بتاريخ)

قــد تــم تأسيس) (،(3(2 ديسمبر) ((8

شركة ذات املـــسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

 NA COURTAGE (: التـــــــــــــــــــسمية)

SARL AU

الهـــدف االجتماعي):)

مركز االتصال الهاتفي.
 233.333 (: الشركـة) رأســمال 

حـــــصة من) (2333 درهــــم مقسـمة إلى)

فئة)233)درهم للحصة الواحــدة.

نسيم عواد)2333)حصة.)

من) ابــــتداء) ســنة  (99 (: املــــــــــــدة)

تاريــــخ) من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)دسمبر من كل سنة ما عـــــدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)شارع عشد الكريم الخطابي)

(،( طابق) (،55 أبيدجا7 عمارة) زنقة 

لوسيو،)الرباط.

املسير):)نسيم عواد.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

257397)بالرباط.
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 GARDIENNAGE AL

HUSSEIN

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الحصص) تفويت  وعقد  االستثنائي 

بتاريخ) املحي7  االسا�سي  النظام  و 

))3)/33/33)تم ما يلي):

التي) اجتماعية  حصة  (533 نقل)

إلى) الجراري  حمزة  السيد  حوزة  في 

حصة) (533 العمريي7) احمد  السيد 

اجتماعية.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

الشركة) إلى  املسؤولية  املحدودية 

وحيد) بشريك  املسؤولية  املحدودية 

وبالتالي فا7):

 G A R D I E N N A G E شركة

أصشحت (AL HUSSEIN SARL AU

 GARDIENNAGE AL HUSSEIN

.SARL

العمريي7 هو) املسير السيد معاذ 

املسؤول الوحيد على مستوى الشنك)

الشنكي.........() االئتما7  (- )التوقيع)

وذلك بتوقيع واحد.

للشركة) االسا�سي  النظام  تحيي7 

وتعديل الفصول التي شملها التغيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3)/38/33)تحت رقم)7)7))2.

166 P
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 INSTITUT HI PERFECT NEW

TECHNOLOGIE
SARL

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

الشركة) شركاء) قرر  ((3(( فبراير)

 INSTITUT HI PERFECT املسماة)

 NEW( TECHNOLOGIE( SARL

رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

شارع) (9 بـ) الكائنة  درهم  (233.333

الحسن الثاني املحمدية تقرر ما يلي):

جدول األعمال):

املسشق) الفسخ  (: األول) القرار 

للشركة.

من) (33 الفصل) بمقت�سى 

قرر الجمع العام) القانو7 األسا�سي،)

لشركة) املسشق  الفسخ  االستثنائي 

 INSTITUT( HI( PERFECT( NEW

.TECHNOLOGIE SARL

التجارية) باملحكمة  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) املحمدية  بمدينة 

بالسجل) (573 رقم) تحت  ((3((

التجاري رقم)3775.

167 P

IB HOLDING
SARLAU

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

2)3)/8/37))قد تم) بالرباط بتاريخ)

املسؤولية) املحدودة  شركة  تأسيس 

مواصفاتها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):))

 IB HOLDING : التسمية)

SARLAU

أو) أعمال  (: االجتماعي) الهدف 

تشييد متنوعة))مقاول(.
25)زنقة واد زيز) (: املقر االجتماعي)

رقم)2)أكدال الرباط.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 2333 على) موزع  درهم  (233.333

233)درهم لكل حصة موزعة) حصة)

على الشريك الوحيد كما يلي):

 2333 السيد محمد إليا3 بودة)
حصة.

عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)
االجتماعي ملدة غير محددة) اإلمضاء)

إلى السيد:)محمد إليا3 بودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضشط  كتابية  لدى  القانوني 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

2)3)/23/35)تحت رقم)227577.
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ائتمانية ماغتا ش.م.م
)2،)زنقة املوحدين،)شقة)2،)حسا7،)الرباط

GOLD PAT
SARL

االستثنائي) العام  للجمع  تشعا 
 GOLD PAT(الذي انعقد بمقر شركة
قرر) ((3(( فبراير) ((8 بتاريخ) (SARL

الشركاء)ما يلي):
الزيادة في رأسمال الشركة بقيمة)

2.733.333)درهم.
(: الشركة) رأسمال  أصشح  بذلك 

2.723.333)درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 7673 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 

بتاريخ)25)مار3)))3).
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AUTO FOUDAL
SARL

تغيير النشاط الرئي�سي للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 (3(2 ديسمبر) ((2 بتاريخ) املنعقد 
 AUTO لشركة) الشركاء) قررت 
FOUDAL)مقرها االجتماعي))29)حي)

املنزه ح.ي.م الرباط ما يلي):
للشركة) الرئي�سي  النشاط  تغيير 

كما يلي):
بيع وشراء)السيارات املستعملة.
بيع مركشات اآلخرين بالعمولة.

استيراد وتصدير.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2793)2.
170 P

SPECMAK TRAVAUX
تأسيس شركة

تم وضع القانو7 األسا�سي لشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):

SPECMAK TRAVAUX(:(التسمية

الرأسمال):)233.333)درهم.

زنقة ضيات) (6 (: االجتماعي) املقر 

أكدال) (26 شقة) (7 الطابق) عوة 

الرباط.

أشغال) (: االجتماعي) املوضوع 

مختلفة.

من طرف قدوري عشد) (: التسيير)

العظيم.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

التجاري في املحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

.258572
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 LA SOCIETE WORK SHOP

FASHION
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

SARL AU

رأسمالها : 23.333 درهم

املقر االجتماعي : الطابق األول 

قطعة 238 املنطقة الصناعية 

موالي رشيد، الدار الشيضاء

تأسيس شركة
 بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ

القانو7) وضع  تم  ((3(2 ماي) (6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

 WORK وحيد) لشريك  املحدودة 

تحمل) والتي  (SHOP FASHION

الخصائص التالية):

 WORK( SHOP (: التسمية)

 FASHION SARL A ASSOCIE

. UNIQUE

موضوع الشركة :

اإلبداع وتصميم وتصنيع املالبس 

بخالف الفراء.

استيراد وتصدير منتجات املالبس 

ولوازمها.
األول) الطابق  (: االجتماعي) املقر 

قطعة)238)املنطقة الصناعية موالي)
رشيد،)الدار الشيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدا) (32 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسجيل.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 23.333 رأسمال الشركة فيما قدره)

حصة) (233 إلى) مقسمة  درهم 

درهم) (233 اجتماعية قيمة كال منها)

موزعة على الشكل التالي):

الشلغيثي) العلوي  السيدة سكينة 

233)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة سكينة العلوي الشلغيثي ملدة)

غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة باملحكمة التجارية)

بالدار الشيضاء)بتاريخ)8)مار3)))3) 

سجل تجاري رقم)535363.

172 P

C O D SERVICE شركة
SARL AU

رأ3 املال : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : 77 زنقة عمر

ابن العاص، إقامة إسماعيل

مكتب 7، القنيطرة )م(

السجل التجاري : 67572

تأسيس شركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (3(( فبراير) ((5 بالقنيطرة في تاريخ)

لشركة) األسا�سي  القانو7  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):
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 C O D SERVICE (: التسمية)

SARL AU
عمر زنقة  (77 (: االجتماعي)  املقر 

ابن العاص،)إقامة إسماعيل،)مكتب)

7،)القنيطرة))م(.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

233.333)درهم.

الغرض):

أشغال مختلفة.

مقاول في أشغال النظافة.

تاجر أجهزة وأنظمة الحاسوب.

املدة):)99)سنة.

السيدة) الشركة  تسير  (: املسير)
زينب ايت رحو ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

الرقم)93689.
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MARO BUSINESS شركة
SARL AU

رأ3 املال : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : 77 زنقة عمر

ابن العاص، إقامة إسماعيل

مكتب 7، القنيطرة )م(

السجل التجاري : 67539

تأسيس شركة
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (3(( فبراير) ((5 بالقنيطرة في تاريخ)

لشركة) األسا�سي  القانو7  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):

 MARO BUSINESS (: التسمية)

SARL AU
عمر زنقة  (77 (: االجتماعي)  املقر 

ابن العاص،)إقامة إسماعيل،)مكتب)

7،)القنيطرة))م(.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

233.333)درهم.

الغرض):

تاجر أجهزة وأنظمة الحاسوب.

أشغال مختلفة.

تاجر.

املدة):)99)سنة.
السيدة) الشركة  تسير  (: املسير)

زينب ايت رحو ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 
بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 

الرقم)93688.
174 P

STE S&N CAFTANE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس) ((3(( يناير) (29
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
هدفها االجتماعي):)خياطة املالبس)
استيراد) (- األزياء) تصميم  (- الجاهزة)

وتصدير.
رأ3 املال):)233.333)درهم).

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (32 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
حي) (2338 :)محل) املقر االجتماعي)

الدالية قطاع)6)تيفلت.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة صفاء)السحنوني.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت رقم)35)2.
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KAYYAN SABM شركة
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : 59، إقامة موالي 
عشدالعزيز، شارع موالي عشد العزيز

رقم 7، القنيطرة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 AL QARYAN لشركة) االستثنائي 
املنعقد) ش.ذ.م.م  (TRANS
(،(3(( فبراير) ((2 بتاريخ) بالقنيطرة،)

تقرر ما يلي):

الحصص) بيع  لعقد  تشعا 
االجتماعية للشركة):

السيد) بيع  على  املصادقة  تمت 
رواني سعيد ل)533)حصة اجتماعية)

لفائدة السيدة سارة معروف.
تغيير تسمية الشركة):

AL QARYAN TRANS)بالتسمية)
الجديدة):

.KAYYAN SABM
تغيير النشاط األسا�سي للشركة):

للشركة) األسا�سي  النشاط  تغيير 
(: رقم) املهنية  بالضريشة  املسجل 
إلى) املوظفي7،) نقل  من  ((32366(3

النشاط الجديد):
أشغال مختلفة أو الشناء.

السيد) القديم  املسير  استقالة 
وتعيي7 مسيرة جديدة) رواني سعيد،)
معروف،) سارة  السيدة  شخص  في 
رقم) الوطنية  للشطاقة  الحاملة 

.BH755722
و7  (6 (،3 (،( الفصول) تعديل 
وتغيير الفصلي7)26)و)27)من النظام)

األسا�سي للشركة بالفصل)25.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكمة  املحضر 
 (3(( مار3) (8 بتاريخ) بالقنيطرة،)
بملف) (9366( اإليداع) رقم  تحت 
تحت) (63577 السجل التجاري رقم)

الرقم الترتيبي)8)23/))3).
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MESBAH BERRY شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : دوار أوالد مصشاح
الرويف، جماعة الشحارة، قيادة 

سيدي محمد لحمر
ص.ب رقم 2 - موالي بوسلهام

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 MESBAH لشركة) االستثنائي 
بموالي) املنعقد  ش.ذ.م.م،) (BERRY
(،(3(( فبراير) (23 بتاريخ) بوسلهام،)
وتشعا لعقد بيع الحصص االجتماعية)

الذي سشقه،)تقرر ما يلي):

بيع الحصص االجتماعية):

 5(5 بيع) على  املصادقة  تمت 

 GAILES حصة اجتماعية من شركة)

شركة) لفائدة  (HOLDING LTD

.GAILES HOLDING UK LTD

تعديل الفصلي7)6)و7)من النظام)

األسا�سي.

تحيي7 النظام األسا�سي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحضر 

 (3(( ))مار3) أربعاء)الغرب،)بتاريخ)

بملف) ((3((/(8 تحت رقم اإليداع)

السجل التجاري رقم)5822).

177 P

AGRO BERRY شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : دوار أوالد مصشاح

الرويف، جماعة الشحارة، قيادة 

سيدي محمد لحمر

ص.ب رقم 2 - موالي بوسلهام

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 AGRO BERRY االستثنائي لشركة)

املنعقد بموالي بوسلهام،) ش.ذ.م.م،)

وتشعا لعقد) (،(3(( فبراير) (23 بتاريخ)

الذي) االجتماعية  الحصص  بيع 

سشقه،)تقرر ما يلي):

بيع الحصص االجتماعية):

 5(5 بيع) على  املصادقة  تمت 

 GAILES حصة اجتماعية من شركة)

شركة) لفائدة  (HOLDING LTD

.GAILES HOLDING UK LTD

تعديل الفصلي7)6)و7)من النظام)

األسا�سي.

تحيي7 النظام األسا�سي للشركة.

لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحضر 

 (3(( ))مار3) أربعاء)الغرب،)بتاريخ)

بملف) ((3((/(9 تحت رقم اإليداع)

السجل التجاري رقم)5375).
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

AGRO GAILES شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : دوار اوالد مصشاح 
الرويف، جماعة الشحارة، قيادة 

سيدي محمد لحمر، ص.ب رقم 2 - 
موالي بوسلهام

الجمع) محضر  بمقت�سى 
 AGRO« لشركة) االستثنائي  العام 
)ش.ذ.م.م املنعقد بموالي) («GAILES
(،(3(( فبراير) (23 بتاريخ) بوسلهام،)
وتشعا لعقد بيع الحصص االجتماعية)

الذي سشقه،)تقرر ما يلي):
2)-)بيع الحصص االجتماعية):

تمت املصادقة على بيع 533.)5 
 GAILES« حصة اجتماعية من شركة
شركة  لفائدة   «HOLDING LTD

.»GAILES HOLDING UK LTD«
) - تعديل الفصلي7 6 و 7  من 

النظام األسا�سي.
األسا�سي  النظام  تحيي7   -  3

للشركة.
لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحضر 
 (3(( مار3) (( الغرب بتاريخ) أربعاء)
بملف السجل) ((3((/(7 تحت رقم)

التجاري رقم)7593).
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BFZ CONSULTING
زنقة دكار عمارة)5)شقة)6)املحيط الرباط

I-THREE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
مقرها االجتماعي :  عمارة 33 شقة 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا7 

الرباط
تأسيس

.I-THREE(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
الشركاء):)السيد الدباجي سفيا7،)
السيد صابر أيوب والسيد الشوخاري)

فخر الدين.

(- االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 
النقال) الهاتف  ومعدات  أجهزة  بيع 

واملعلوميات.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2.333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
شقة) (33 عمارة) (: املقر االجتماعي)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا7) (8

الرباط.
الشركة) تسيير  سيتم  (: التسيير)
من طرف السيد صابر أيوب ملدة غير)

محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط.

رقم التقييد في السجل التجاري):)تم)
التقييد في السجل التجاري تحت رقم))

258667)بتاريخ)25)مار3)))3).
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AUDIT ACCOUTING & ASSISTANCE

 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم)))الطابق األول جناح ب)-)الصخيرات

NOFA FER شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك منفرد
رأسمالها 2.333.333 درهم

مقرها االجتماعي : دوار مر3 أشناد 
إقامة البركة 2 العمارة )7 الطابق 

الرابع رقم )) طنجة
رقم السجل التجاري : 75)225
تغيير املقر االجتماعي للشركة

لشركة) املنفرد  الشريك  قرر 
مسؤولية) ذات  شركة  (NOFA FER
محدودة وذات شريك منفرد،)مقرها)
دوار مر3 أشناد إقامة) (: االجتماعي)
الرابع) الطابق  (7( العمارة) (2 البركة)
رقم))))طنجة،)واملسجلة في السجل)
التجاري تحت رقم)75)225،)ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة):
مقر) تغيير  املنفرد  الشريك  قرر 
الشركة من دوار مر3 أشناد إقامة 
الرابع  الطابق   7( العمارة   2 البركة 
رقم )) طنجة إلى املقر الجديد : 283 
شارع ولي العهد محل رقم 25 مركز 

NREA الطابق األر�سي طنجة.

تعديل القانو7 األسا�سي للشركة.
في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ بطنجة  التجارية   املحكمة 
 27)مار3)))3))تحت رقم)52893).

للنشر واإلعال7
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INSTITUT ADAMANE
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
من) (6 الفقرة) وتعديل  االستثنائي 
27)من النظام األسا�سي بتاريخ) املادة)

7))يناير)))3))تم ما يلي):
املشاركي7) املسيرين  ألحد  يمكن 
منفصل) بشكل  التوقيع  الشركة  في 
على أي مستند يتعلق بالشنك وخدمة)

الجمارك واإلدارة العامة.
القانوني لدى كتابة) وتم اإليداع 
الضشط باملحكمة التجارية في الرباط)
رقم) تحت  ((3(( مار3) (( بتاريخ)

.2((529
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 RENAISSANCE VILLAGE
SPORTIF

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 233.333 درهم
مقرها االجتماعي : 26، ساحة األمم، 

الطابق األول، رقم 2 - طنجة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I
2)3)،)مسجل) 7)ديسمبر) بطنجة في)
ديسمبر) ((3 بتاريخ) املدينة  بنفس 
تم) (،222775 رقم) سجل  (،(3(2
النظام األسا�سي لشركة ذات) إنشاء)
خصائصها) أهم  محدودة  مسؤولية 

كاآلتي):
 RENAISSANCE (: التسمية)

.VILLAGE SPORTIF SARL
الهدف : تهدف الشركة إلى :

اإلنعاش العقاري بصفة عامة.
األرا�سي  جميع  وبيع  شراء 

واملمتلكات والحقوق العقارية.

وتقسيمها  األرا�سي  جميع  تجزئة 
املشاني  إنشاء جميع  وتهيئتها وكذلك 
واملجمعات واملساكن لالستخدامات 
السكنية أو التجارية او الصناعية او 
الرياضية أو غيرها من االستخدامات.
املعامالت  جميع  عامة،  وبصفة 
التجارية والعقارية واملالية، املرتشطة 
مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
التي  او  أعاله  املذكورة  باألنشطة 

يحتمل أ7 تعزز تطوير الشركة.
املقر) حدد  (: االجتماعي) املقر 
االجتماعي بطنجة،)26، ساحة األمم، 

الطابق األول، رقم 2.
 99 تحدد مدة الشركة في) (: املدة)
بالسجل) تقييدها  تاريخ  من  سنة 

التجاري.
الشركة) في  ساهم  (: املساهمات)
التالية) الشركاء) نقدية  بمشالغ 

أسماؤهم):
 53.333 (: بوهريز) حسن  السيد 

درهم.
 53.333 (: بوهريز) املهدي  السيد 

درهم.
املجموع):)233.333)درهم.

الشركة) رأسمال  حدد  (: رأسمال)
إلى) درهم مقسم  (233.333 مشلغ) في 
 2.333 اجتماعية سوم) حصة  (233
اكتتابها) تم  الواحدة  للحصة  درهم 
قيمتها) مجموع  وتسديد  باملال  كلها 
للشركاء) ومخصصة  االكتتاب  عند 
الحاليي7 بما يتناسب مع مساهمات)

كل واحد منهم،)وهم):
53)حصة) (: السيد حسن بوهريز)

اجتماعية.
53)حصة) السيد املهدي بوهريز):)

اجتماعية.
املجموع):)233)حصة اجتماعية.

كمسيرين) تعيي7  تم  (: التسيير)
مشاركي7 للشركة وملدة غير محددة)

السيدين):
مغربي الجنسية،) حسن بوهريز،)
املزداد بطنجة بتاريخ)3)مار3)2978،)
مسير شركة،)الساكن بطنجة،))27،)
شارع محمد الساد3،)إقامة حسناء،)
الطابق)22،)رقم)33،)الحامل لشطاقة)

.K333(37(التعريف الوطنية رقم
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مغربي) بوهريز،) واملهدي 

بتاريخ) بطنجة  املزداد  الجنسية،)

بطنجة،) الساكن  (،2986 يناير) (7

طريق الجشل القديمة،)فيال بوهريز،)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
.K739(77(رقم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة.

األرباح) من  يخصم  (: األرباح)

القانوني) لالحتياط  (%5 الصافية)

الجمعية) قرار  حسب  والشقية 

العمومية للشركاء.

القانوني) اإليداع  تم  ولقد  (- (II

املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 

يناير) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)79987).

والتقييد بالسجل التجاري تحت)
رقم)3537)2.

بمثابة مقتطف وبيا7

اإلدارة
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STE API-COMMERCE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  قد  سال،) ((3(( فبراير) (7

تحمل) لشركة  األسا�سي  القانو7 

الخصائص التالية):

STE API- (: التسمية)

.COMMERCE SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

تربية) (- (2 (: االجتماعي) الهدف 

النحل.

))-)اإلنتاج العسل والتجارة.

3)-)اإلدارة واالستغالل الزراعي.
درهم) (233.333 (: املال) رأ3 

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):

السيد بوشعيب األترا�سي):)2333 

حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

البساتي7) بحي  (: االجتماعي) املقر 

رقم)58)شارع الليمونة احصي7 سال.

بوشعيب) السيد  (: التسيير)

األترا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) ((3(( فبراير) ((2 بتاريخ) بسال 

رقم)35292.
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 SOCIETE TABAHI

TRANSPORT

SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طشقا 

القانو7) تحرير  تم  (،(3(2 ماي) ((7

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 

ماي) (32 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

: (3(2

ذات) شركة  (: القانونية) ( الصفة)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

نقل) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

الشضائع.

درهم) (233.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (2.333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الحمراء) الدار  (: االجتماعي) املقر 

 73 رقم) السالم  عشد  موالي  زنقة 

الشقة))،)سال.

التسيير):)أسماء)السالمي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال.) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.37782
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كابيطاليا

5)،)شارع شجرة القد3،)قطاع)29،)بلوك 3،)

حي الرياض،)الرباط

FNB
SARL

تحرير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 

الخاصيات) لها  محدودة  مسؤولية 

التالية):

.FNB SARL(:(التسمية

املوضوع):)تشغيل مطعم.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

محمد) شارع  (5 كلم) (: املقر)

الساد3،)سوي�سي،)الرباط.

الشركاء):)

 6333 يملك) (: الديش) عثما7 

التعريف) لشطاقة  الحامل  حصة،)

.AA3(8(الوطنية رقم

 2(333 يملك) (: الديش) جواد 

التعريف) لشطاقة  الحامل  حصة،)

.B235958(الوطنية رقم

 2(333 يملك) (: حشيب) فوزي 

التعريف) لشطاقة  الحامل  حصة،)

.B265252(الوطنية رقم

رأ3 املال):)محدود في)3.333.333 

درهم.

السيد عثما7 الديش،) (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.AA3(8(رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)822))2.

186 P

كابيطاليا

5)،)شارع شجرة القد3،)قطاع)29،)بلوك 3،)

حي الرياض،)الرباط

HAMZA 3A
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)29)فبراير)))3))تقرر)

ما يلي):

حل مسشق للشركة.

بنعشد) أمي7  يونس  السيد  تعيي7 
التعريف) لشطاقة  الحامل  هللا،)
كمصفي) (A3(26(3 رقم) الوطنية 
بينما سيتولى السيد محمد) للشركة.)
التعريف) لشطاقة  الحامل  كديرا،)
والسيد) (A(68232 رقم) الوطنية 
لشطاقة) الحامل  حكيمي  كمال 
 A355(37 رقم) الوطنية  التعريف 
الحاملة) أموزو7  فاطمة  والسيدة 
(،AA23736 رقم) الوطنية  للشطاقة 

التوقيع الشنكي.
للتصفية) االجتماعي  املقر  تعيي7 
(،(5 ب) كابيطاليا،) شركة  بعنوا7 
(،29 قطاع) القد3،) شجرة  شارع 

بلوك 3،)حي الرياض،)الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)7)8))2.
187 P

URBAN FOOD
SARL

تحرير 75% الشاقية من رأسمال 
الشركة

انعقد) ((3(( فبراير) (9 بتاريخ)
لشركة) العادي  غير  العام  الجمع 
شركة   ،«URBAN FOOD SARL«
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
233.333 درهم، بمقرها االجتماعي، 

حيث تمت املصادقة على :
الشاقية من رأسمال) (%75 تحرير)

الشركة بقيمة)75.333)درهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)937))2 

بتاريخ)27)مار3)))3).
188 P

 NOUR IMMOBILIERE
GUESSOUSS

SARL AU
سجل تجاري الرباط 253733

بيع حصص - تغيير املسير
انعقد) ((3(( فبراير) (28 بتاريخ)
لشركة) العادي  غير  العام  الجمع 
 NOUR IMMOBILIERE«
شركة («GUESSOUSS SARL AU
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رأسمالها) ذات مسؤولية محدودة،) (

633.333.))درهم،)مقرها االجتماعي)
قشيشات،) جديدي،) عمر  زنقة  (،6

على املصادقة  تمت  حيث   الرباط،)

)ما يلي):

 (6.333 بيع) على  املصادقة  (- (2

كسو3) ياسر  السيد  من  حصة 

لفائدة السيد عشد الرزاق العشدوني.

ياسر) السيد  قشول استقالة  (- ((

الرزاق) السيد عشد  وتعيي7  كسو3 

العشدوني مكانه.

3)-)إعادة صياغة النظام األسا�سي)

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) (27 بتاريخ)

.2((927

189 P

وول اكسبيرتيز 
ش.م.م

9ك7، زنقة النجد، حي الرياض، 

-الرباط-

تشعا ملحضر الجمع العام للشركاء)

في) املسجلة  (،28/32/(3(( بتاريخ)

تم) (،(2/32/(3(( بتاريخ) الرباط 

وضع القانو7 األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية:

»وول) شركة) (: التسميــــــــــة)

اكسشيرتيز»)شركة ش.م.م.
زنقة) 9ك7،) (: التجاري) املقر 

النجد،)حي الرياض،)-الرباط-

املوضـــــــوع))):

االستشارة،

تسيير املشاريع،)))))))

عموما جميع العمليات التجارية،)

وغير) العقارية  املالية،) الصناعية،)

في) املساهمة  يمكنها  التي  العقارية 

تنمية الشركة.

من) إبتداء) سنة  (99 (: املــــــــــــــدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

الشركة) تسيير  (: التسييـــــــــــر)

وفاء) العلوي  السيدتي7  طرف  من 

والورديغي لشنى.))

درهم) (233.333 (: الرأسمــــــــال)
موزعة بي7 الشركاء)كما يلي:

السيدة العلوي وفاء):))533)حصة)
 533 ( (: لشنى) الورديغي  السيد 

حصة.
املجموع):)2333)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضشط 
عدد) تحت  (27-33-(3(( بتاريخ)

.2((886
190 P

STE LA LUNA TRAVAUX
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
))3)،)تم وضع القانو7) فاتح مار3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 STE LA (: االجتماعية) التسمية 

.LUNA TRAVAUX SARL AU
مقاول في) (- (2 (: الهدف االجتماعي)

األشغال املختلفة واألعمال.
))-)مقاول في التركيب الضوئي.

شارع) ((7 رقم) (: االجتماعي) املقر 
األمير سيدي محمد حي الرشاد القرية)

سال.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 233.333 مشلغ) في  الشركة  رأسمال 
درهم موزع على)2333)حصة من فئة)

233)درهم للحصة وزعت كما يلي):
 2333 (: محمد) الحارتي  السيد 

حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.
التسيير):)تم تعيي7 السيد الحارتي)
للشركة) وحيد  كمسير  محمد،)
وكموقع على الوثائق الشنكية ملدة غير)

محدودة.
تم إيداع السجل التجاري بمكتب)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (7 بتاريخ)

.35589
191 P

S A 7 & CO
تحويل املقر االجتماعي

العام) الجمع  بمقت�سى  (- (I

الشيضاء) بالدار  املنعقد  االستثنائي 

قرر الشريك) ((3(2 يوليو) (29 بتاريخ)

 »S A 7 & CO« لشركة) الوحيد 

مسؤولية) ذات  شركة  ش.م.م،)

محدودة ذات مدير منفرد،)رأسمالها)

مقرها) الكائن  درهم،) (333.333

االجتماعي سابقا بالدار الشيضاء)75،)

 ( الطابق) مفتقر  القادر  عشد  زنقة 

7،)تحويل املقر االجتماعي إلى) الشقة)

العنوا7 التالي):

الدار الشيضاء)درب سادني الزنقة)

7)عمارة)7)الطابق)))الشقة)).

الفصل) التعديل على  أدخل  (- (II

الرابع من القواني7 النظامية للشركة.

تم اإليداع القانوني بمكتب) (- (III

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضشط 

))3))تحت) 3)مار3) الشيضاء)بتاريخ)

رقم)825373.
بيا7 مختصر

192 P

ABI PRIME GROUP
ش.م.م

رفع الرأسمال عن طريق املساهمة 
العينية - تغييرات قانونية

I)-)خالل الجمع االستثنائي املنعقد)

 ABI«(بتاريخ)7))يناير)))3)،)لشركة

شركة  ش.م.م،   «PRIME GROUP

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

درهم،   233.333 رأسمالها  منفرد، 

بالدار  االجتماعي  مقرها  الكائن 

الشيضاء 777، شارع املقاومة الطابق 

تقرر املحمدية،   23 رقم   الثالث 

 ما يلي:

طريق  عن  الرأسمال  رفع   -  2

 (83.333 ب  العينية  املساهمة 

درهم   233.333 من  وحمله  درهم 

بإصدار  383.333 درهم، وذلك  إلى 

 233 فئة  من  جديدة  833) حصة 

درهم للواحدة.

) - تعديل الشند 6 و 7 من قانو7 
الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
ضشط املحكمة االبتدائية باملحمدية 
بتاريخ 3 مار3 ))3) تحت رقم 775.

بيا7 مختصر

193 P

SUPER PAPY JOE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

إعال7 متعدد القرارات
تم وضع النظام األسا�سي لشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات املشينة فيما يلي):
SUPER PAPY JOE(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

املقر):)العمارة)33)الشقة)8،)زنقة)
موالي احمد لوكيلي حسا7 الرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)
اعتشارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 233.333 (: الجماعي) املال  رأ3 
درهم.

فاتح) بي7  ما  (: الجماعية) السنة 
يناير إلى متم ديسمبر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)973))2.
194 P

ADBEN BUILD
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  للعقد   تشعا 
قواني7) وضع  تم  ((3(( مار3) (27

الشركة ذات املميزات التالية):
.ADBEN BUILD(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)
املسؤولية وذات الشريك الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب أو خارجه):

أشغال مختلفة.
شارع حشوها ولد) (: املقر الرئي�سي)
الطابق) الوحدة،) تجزئة  العشيد،)

الثالث،)الرقم))2،)العيو7.
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الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2.333 درهم مقسمة إلى)

السيد) ملك  في  للواحدة  (233 فئة)

أنس بن خضرة.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد أنس بن خضرة.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (733/(3((

.73732

195 P

DISTRIDELI

تأسيس شركة
بتاريخ العرفي  للعقد   تشعا 

قواني7) وضع  تم  ((3(( مار3) (22  

الشركة ذات املميزات التالية):

.DISTRIDELI(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية وذات الشريك الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):

توزيع جميع املواد.

شارع حشوها ولد) (: املقر الرئي�سي)

الطابق) الوحدة،) تجزئة  العشيد،)

الثالث،)الرقم))2،)العيو7.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2.333 درهم مقسمة إلى)

السيد) ملك  في  للواحدة  (233 فئة)

جمال عدنا7.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد جمال عدنا7.

بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (737/(3((

.73733

196 P

HEALTH & SVELTE
SARL AU

تأسيس شركة
 HEALTH & (: الشركة) اسم 

.SVELTE SARL AU
استشارات) (: االجتماعي) الهدف 

ادارية.
التدريب.

املسيرة) (5 أمال) (: املقر االجتماعي)
يعقوب) األول  الطابق  (669 رقم)

املنصور الرباط.
 233.333 (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة لـ)2333)حصة من فئة)
درهم للحصة الواحدة لفائدة) (233

السيدة ملياء)تدالوي فوز.
تدالوي) ملياء) السيدة  (: التسيير)

فوز.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
(: بالرباط) التجارية  املحكمة  لدى 

.258362
197 P

BAYANE CERAME
SARL

تأسيس شركة
 BAYANE (: الشركة) اسم 

.CERAME SARL
مواد) تاجر  (: االجتماعي) الهدف 

الشناء.
املسيرة) (5 أمال) (: املقر االجتماعي)
يعقوب) األول  الطابق  (669 رقم)

املنصور الرباط.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسمة لـ):
درهم) (233 فئة) من  حصة  (533
السيد) لفائدة  الواحدة  للحصة 

عصام ناصري.
درهم) (233 فئة) من  حصة  (533
السيد) لفائدة  الواحدة  للحصة 

بلقاسم النصراوي.
التسيير):)السيد عصام ناصري.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
(: بالرباط) التجارية  املحكمة  لدى 

.258367
198 P

ALLIANCE OTHMANE

SARL AU

تأسيس شركة

 ALLIANCE (: الشركة) اسم 

.OTHMANE SARL AU

:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)

أو إنشاءات مختلفة.

تاجر مواد الشناء.

املسيرة) (5 أمال) (: املقر االجتماعي)

يعقوب) األول  الطابق  (669 رقم)

املنصور الرباط.

رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسمة لـ)2333)حصة من فئة)233 

درهم للحصة الواحدة لفائدة السيد)

عثما7 الخياطي.

التسيير):)السيد عثما7 الخياطي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرباط) التجارية  املحكمة  لدى 

.258679

199 P

ECE INGENIERIE

SARL AU

التصفية النهائية للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ماي) ((3 بتاريخ) العادي للشركة  غير 

الوحيدة) الشريكة  قررت  (،(3(2

 ECE للشركة) النهائية  التصفية 

INGENIERIE SARL AU)من التاريخ)

أعاله.

خلوقي) فوزية  السيدة  تعيي7 

بصفتها مصفية للشركة.

 A(72 (: وجعل محل التصفية ب)

حي املغرب العربي تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

.D 63(7(االبتدائية بتمارة تحت رقم

200 P

 DIRECTION MOROCCO

LTD
SARL AU

إعال7 تعديالت بالشركة
تغيير تسمية الشركة - تفويت 

حصص
 DIRECTION (: الشركة) اسم 

.MOROCCO LTD SARL AU

فن) ديريكت  شركة  اسم  تغيير 

شركة) لتصشح  املحدودة  موروكو 

املشاشر للخدمات.

من حصص) (233 نسبته) ما  بيع 

شركة ديريكت فن موروكو املحدودة)

لفائدة شركة مشاشر للخدمات املالية)

واملسجلة) بحرينية  مساهمة  شركة 

السجل) بموجب  الشحرين  بمملكة 

التجاري رقم)65377.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم)663))2.

201 P

 INTER TRAVAUX DE GENIE

CIVIL
SARL AU

تأسيس شركة
 INTER TRAVAUX(:(اسم الشركة

.DE GENIE CIVIL SARL AU

:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)

مختلفة أو الشناء.

تاجر.

استيراد وتصدير.

املسيرة) (5 أمال) (: املقر االجتماعي)
يعقوب) األول  الطابق  (669 رقم)

املنصور الرباط.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسمة لـ)2333)حصة من فئة)233 

درهم للحصة الواحدة لفائدة السيد)

بدر بنعمري.

التسيير):)السيد بدر بنعمري.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرباط) التجارية  املحكمة  لدى 

.258363

202 P
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ABF AGRIFOOD
SARL

تأسيس شركة
 ABF AGRIFOOD(:(اسم الشركة

.SARL

تاجر (: االجتماعي)  الهدف 

)أو وسيط استيراد وتصدير.

بيع خضروات والفواكه.

التغذية العامة.

املسيرة) (5 أمال) (: املقر االجتماعي)
يعقوب) األول  الطابق  (669 رقم)

املنصور الرباط.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسمة لـ):

درهم) (233 فئة) من  حصة  (533

للحصة الواحدة لفائدة السيد عمر)

أباحو.

درهم) (233 فئة) من  حصة  (533

للحصة الواحدة لفائدة السيد حمزة)

فزاني.

التسيير):)السيد عمر أباحو.
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرباط) التجارية  املحكمة  لدى 

.258629
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AMIMAT
SARL AU

رأسمال الشركة : 233.333 درهم

العنوا7 : 3) شارع أبو بكر الصديق 

مكتب رقم 35 الطابق الخامس 

القنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  ((3(( مار3) (9

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك واحد تحمل الخصائص)

التالية):

.AMIMAT SARL AU(:(التسمية

الشناء) مواد  تصنيع  (: الهدف)

بالجملة) بائع مواد الشناء) وتسويقها،)

املختلفة) واألشغال  الجملة  ونصف 

أو الشناء.

أبو  شارع   (3 (: االجتماعي) املقر 

بكر الصديق مكتب رقم 35 الطابق 

الخامس القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 

درهم   233.333 مشلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 2333 قسمة اجتماعية 

من فئة 233 درهم.

التسيير : عي7 السيد حسوبي أمي7 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في الخاتم من ديسمبر.

التقييد بالسجل التجاري : قيدت  

 بالسجل التجاري لدى املحكمة االبتدائية

 بالقنيطرة تحت رقم 67635 بتاريخ

26 مار3 ))3).
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IRSANI TRAV شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد

حل شركة
بمقت�سى عقد عرفي مصادق عليه)

بالقنيطرة) ((3(2 نوفمبر) (29 بتاريخ)

املسماة) الشركة  عقد  فسخ  تم 

ذات) (IRSANI TRAV SARL AU

السجل التجاري عدد)672)5)مقرها)

االجتماعي)368)شارع محمد الخامس)

طرف) من  القنيطرة  الثاني  الطابق 

السيد) تعيي7  وتم  الوحيد  الشريك 

ارساني عشد املجيد مصفيا للشركة)

املذكورة أعاله وحدد مقر التصفية)

بمقر الشركة املذكورة أعاله.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

 الضشط باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة

تحت رقم)8)57)بتاريخ فاتح ديسمبر)

.(3(2
بمثابة ومقت�سى

املسير
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 MATEAM ZAFIR

LILMAKULAT ALBAHRIA
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجتماعي : مكتب رقم 29 

شارع 7)-6) األميرة اللة عيشة 

القنيطرة

تأسيس شركة
 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ

ومصحح اإلمضاءات ((3(( يناير) (2( 

بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة)

القنيطرة تم إعداد القانو7 األسا�سي)

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد باملواصفات التالية):

 MATEAM (: الشركة) تسمية 

.ZAFIR LILMAKULAT ALBAHRIA

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد.

مكتب) (: للشركة) املقر االجتماعي 

اللة) األميرة  ((7-(6 شارع) (29 رقم)

عيشة القنيطرة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

مشاشر بشكل  املغرب  في   الشركة 

أو غير مشاشر سواء)لنفسها أو لغيرها)

أو مساهمة في):

مشغل مطعم.

بائع املشروبات بالتقسيط.

 وبشكل عام جميع العمليات التجارية،

 املالية،)الصناعية،)العقارية،)الحرفية

والخدماتية جميعها لحساب الشركة)

غير) أو  مشاشر  بشكل  واملرتشطة 

لتطوير) االجتماعي  بالهدف  مشاشر 

الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) (233.333 الشركة في)

على)2333)حصة من فئة)233)درهم.

 233.333 ليلى) الخطابي  السيدة 

درهم أي)2333)حصة اجتماعية.

التسيير):)الشركة تسيرها السيدة)

الخطابي ليلى وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

 القانوني باملحكمة االبتدائية بمصلحة

القنيطرة) ملدينة  التجاري  السجل 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) (26 بتاريخ)

.67(89
لإليداع والشيا7
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BARAE INOX

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

املقر االجتماعي : بلوك H رقم ))2 

الحوزية القنيطرة

السجل التجاري رقم 53595 

القنيطرة

تغيير نشاط الشركة
وتغيير تسمية الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BARAE INOX الغير العادي لشركة)

SARL AU)تقرر ما يلي):

نشاط) تغيير  على  املصادقة 

الشركة وذلك بحذف نشاط):

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.

 املقاولة في نجارة األملنيوم والنجارة

الحديدية واإلينوكس.

وإضافة نشاط):

واإلعالميات) املكتب  لوازم  بيع 

والصيانة.

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.

تسمية) تغيير  على  املصادقة 

 BARAE INOX SARL من) الشركة 

.LAGHRISSI PRO SARL AU(إلى(AU

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93698.
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BARCHPATISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 57 / B املقر االجتماعي : رقم ل
منطقة التنشيط طريق مهدية 

القنيطرة
السجل التجاري رقم 79392 

القنيطرة
الحل املشكر للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 BARCHPATISS(الغير العادي لشركة

SARL AU)تقرر ما يلي):
املشكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
تعيي7 السيد فؤاد البرش،)بصفته)

مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

باملقر االجتماعي للشركة أعاله.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93732.
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JET BUILDIMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
املقر االجتماعي : 6) شارع أبي زرعة 
عمارة A إقامة الرضوا7 مكتب 7  

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانو7 األسا�سي)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

املواصفات التالية):
 JET BUILDIMAT (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
أبي  شارع   (6 (: االجتماعي) املقر 
زرعة عمارة A إقامة الرضوا7 مكتب 

7  القنيطرة.
موضوع الشركة):)

منعش عقاري.
املختلفة األشغال  في   املقاول 

أو الشناء.

املقاولة في نقل الشضائع.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (233.333 مشلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (2333 إلى) مقسم 

بقيمة)233)درهم للواحدة.
املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)
والسيد) (GOURRAM ABDALLAH

.MAGRANE MOHAMMED
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)63867)بتاريخ)29)يناير)))3).
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W.E IMPORT EXPORT
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
تم) ((3(( 25)مار3) القنيطرة بتاريخ)
االتفاق على القانو7 األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
 W.E( IMPORT (: التسمية)

.EXPORT SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الغرض):)

استيراد وتصدير.
تاجل.

)تاجر) املصنوعة) املالبس 
التفاصيل(.

أبو) شارع  (78 (: االجتماعي) املركز 
 ( إيما7 مكتب) إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
درهم) (233.333 (: الرأسمال)
حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

بقيمة)233)درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر من كل سنة.
لالحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

والشاقي بعد املداولة.
لتسيير) قانونيا  عي7  (: التسيير)
وفاء) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

رشيدة الضهري.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)67557.
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MESKHA TRANS
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

 (3(2 ديسمبر) (25 بتاريخ) القنيطرة 

األسا�سي) القانو7  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية):

 MESKHA TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

الغرض):)

مقاول النقل الشخ�سي.

أبو) شارع  (78 (: االجتماعي) املركز 

 ( إيما7 مكتب) إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

درهم) (233.333 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

بقيمة)233)درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

لالحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

والشاقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عي7  (: التسيير)

حسن) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

املسخة.

املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)26)مار3)

))3))تحت رقم)93)67.
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ELGHAZI TRV DIV
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)

تم) ((3(( 23)مار3) القنيطرة بتاريخ)

االتفاق على القانو7 األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):

 ELGHAZI TRV DIV (: التسمية)
.SARL AU

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

واحد.
الغرض):)

مقاول نقل الشضائع.
أبو) شارع  (78 (: االجتماعي) املركز 
 ( إيما7 مكتب) إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
درهم) (233.333 (: الرأسمال)
حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

بقيمة)233)درهم للحصة الواحدة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر من كل سنة.
لالحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)

والشاقي بعد املداولة.
لتسيير) قانونيا  عي7  (: التسيير)
هجر) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

الغازي.
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)67532.
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 MARZOUG HOUSSEINI
TRANS

SARL
بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
))3))تم) 23)فبراير) القنيطرة بتاريخ)
االتفاق على القانو7 األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
 MARZOUG (: التسمية)

.HOUSSEINI TRANS SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض):)

مقاول النقل الشخ�سي.
مقاول نقل الشضائع.

أبو) شارع  (78 (: االجتماعي) املركز 
 ( إيما7 مكتب) إقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.
درهم) (233.333 (: الرأسمال)
حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

بقيمة)233)درهم للحصة الواحدة.
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السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

لالحتياطي القانوني) (5% (: األرباح)
والشاقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عي7  (: التسيير)
محمد) محدودة  غير  وملدة  الشركة 

الحسيني وعثما7 مرزوك.
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)فبراير)

))3))تحت رقم)23)67.
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NAZAHA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة بئر الرامي 
الجنوبية بقعة رقم 957 الطابق 

الثاني الشقة رقم 7 القنيطرة
تأسيس شركة

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  ((3((( فبراير) ((2 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):
 NAZAHA SERVICES (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي): تجزئة بئر الرامي 
الطابق   957 رقم  بقعة  الجنوبية 

الثاني الشقة رقم 7 القنيطرة.
موضوع الشركة):)

كراء)اآلليات الصناعية واآلالت.
املختلفة األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.
التجارة.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
درهم) (233.333 مشلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (2333 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (233 بقيمة)
بكاملها مكتتشة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 2333 العربي) ادبوهي7  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد ادبوهني)

العربي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)67579)بتاريخ)27)مار3)))3).
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NOJOUME GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتاريخ)6)سبتمبر)2)3))تم)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 NOJOUME (: االسم)

.GARDIENNAGE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شركة) (: االجتماعي) املوضوع 

لحراسة املشاني العامة أو الخاصة.

املدة):)99)سنة.
املقر):)352)قطاع)A)الطابق األول)

حي املنزه القنيطرة.

درهم) (233.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.

الحصص):)الحيمري حسن)2333 

حصة.

التسيير):)الحيمري حسن كمسير)

للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجاري رقم):)2))67.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32))ديسمبر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

26)فبراير)))3))تحت رقم)2))67.
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 SOCIETE GENERALE

 MAROCAINE DU

GEOMATIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة املقر 

االجتماعي : إقامة حمزة عمارة ) 

شقة 7 بلوك ا بير رامي القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
وتعيي7 مسير جديد

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 SOCIETE لشركة) العادي  الغير 

 GENERALE MAROCAINE DU

ذات) شركة  (GEOMATIQUES

املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)333)حصة)

233)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

فيملك السيد حمزة الشرافي لفائدة)

السيد زكرياء)فهيم.

 قشول استقالة السيد حمزة الشرافي

مسير) فهيم  زكرياء) السيد  وتعيي7 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (8 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم) التجاري  السجل  تحت  ((3((

.53927
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TRANS HOUDA PRO
العرفي) العقد  شروط  حسب 

تم تأسيس) ((3(( فبراير) ((3 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية لشريك وحيد وذلك حسب)

املميزات التالية):

 TRANS HOUDA (: التسمية)

.PRO

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية لشريك وحيد.

تجزئة املجاعرة) (: املقر االجتماعي)

قطاع)5)رقم)3)7)جرف امللحة.

نقل) مقاول  (: والغاية) الغرض 

الشضائع.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

 233.333 (: الخاص) املال  رأ3 

حصة) (2333 على) مقسمة  درهم 

لكل) درهم  (233 فئة) من  اجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحامل) الدنكير  محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

C6(2762 2333)حصة.

من) ابتداء) (: االجتماعية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (32 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

الدنكير) محمد  السيد  (: املديرية)

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) بالقصيري  االبتدائية بمشروع 
9)مار3)))3))رقم السجل التجاري)

.822
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WIDE DELIVERY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)8))فبراير)))3))قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 WIDE( DELIVERY (: التسمية)

.SARL AU

في) التجارة  (: االجتماعي) الهدف 

املواد الغذائية.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 2333 إلى) موزعة  درهم  (233.333

درهم) (233 بقيمة) اجتماعية  حصة 

واسنادها) بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد عشد اللطيف بور�سي):

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

737)تجزئة والد) (: املقر االجتماعي)

مطاع قطاع)))تمارة.
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:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عشد اللطيف برو�سي الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

C787(75)وذلك ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

االبتدائية بتمارة)9)2357.
مقتطف من أجل االشهار
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 CENTRE MEDICAL

 ELOUAZZANI DE

KINESITHEERAPIE
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : تمارة أوالد مطاع 

قطاع 2 رقم 278 الطابق السفلي

السجل التجاري رقم 235279 

املحكمة االبتدائية بتمارة

تغيير االسم االجتماعي
تحديد الهدف االجتماعي للشركة

عرفي) عقد  بمقت�سى  (: أوال)

 (3(( يناير) ((( في) بتمارة  مؤرخ 

الشريك) محضر  تحرير  تم 

 CENTRE لشركة) الوحيد 

 MEDICAL ELOUAZZANI DE

قرر والذي  (KINESITHEERAPIE 

ما يلي):

االجتماعي) االسم  تغيير 

 CABINET (: أصشح) والذي  للشركة 

 CHAIMAE ELOUAZZANI DE

.KINESITHERAPIE

تحديد الهدف االجتماعي للشركة)

في نشاط واحد وهو الترويض الطبي.

تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.

ثانيا):)السجل التجاري):)235279 

باملحكمة االبتدائية بتمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  (: ثالثا)

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)فبراير)

رقم) التجاري  السجل  تحت  ((3((

.7732
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SOCIETE ELECTRINOG
ش.م.م 

ذات رأسمال يقدر بـ 233.333 درهم
املقر االجتماعي : حي القد3 ) 

رقم 237 عي7 تاوجطات
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعي7)
 (3(2 ديسمبر) ((8 تاوجطات بتاريخ)
للشركة) العامة  الجمعية  قررت 
 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة)
يقدر) رأسمال  ذات  (ELECTRINOG
يوجد) والذي  درهم  (233.333 ب)
))رقم) مقرها االجتماعي بحي القد3)

237)عي7 تاوجطات ما يلي):
الحل املسشق للشركة.

تعيي7 السيد احمد السغروشني)
كمصف للشركة.

العنوا7) في  الحل  مقر  تعيي7 
عي7) (237 رقم) (( حي القد3) (: التالي)

تاوجطات.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجارية بمكنا3)
بتاريخ)25)مار3)))3))تحت رقم)83.
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DISCOVERY CAR
ش.م.م ذات رأسمال

يقدر بـ 533.333 درهم
املقر االجتماعي : )25 حي الرياض 

عي7 تاوجطات الحاجب
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعي7)
 (3(2 نوفمبر) ((3 بتاريخ) تاوجطات 
قررت الجمعية العامة للشركة ذات)
 DISCOVERY املحدودة) املسؤولية 
CAR)ذات رأسمال يقدر ب)533.333 
درهم والذي يوجد مقرها االجتماعي)
تاوجطات  عي7  الرياض  حي   25( بـ)

الحاجب ما يلي):
قشول بيع)333))حصة اجتماعية)
في ملكية السيد حكيم امي7 الحسني)

لفائدة السيد ادريس امي7 الحسني.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد.

تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.
مسائل مختلفة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجارية بمكنا3)
بتاريخ)))مار3)))3))تحت رقم)875.
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SN TECHNICAL
SARL AU ا3 ا7 تكنيكال

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) قد  بالرباط  ((3(2 أكتوبر) (25
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
 SN تكنيكال  ا7  ا3   : التسمية)

.TECHNICAL SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي):)

رائد أعمال في خدمات املعلومات)
التجارية.

خدمات تكنولوجيا املعلومات.
التكوين،)االستشارة.

درهم) (233.333 (: املال) رأ3 
مقسم إلى)2333)حصة من فئة)233 

درهم للحصة الواحدة كما يلي):
حصة) (2333 نعيم) سمير  السيد 

اجتماعية.
املجموع):)2333)حصة اجتماعية.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة واد زيز) (7 (: املقر االجتماعي)
أكدال) (7 الطابق الثالث الشقة رقم)

الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد سمير نعيم.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
مار3) (25 يوم) (2((982 رقم) تحت 
))3))واملقيدة بالسجل التجاري رقم)

.255879
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GROUPE HELLA CONSEILS
SARL

مقرها االجتماعي : عمارة 23 الشقة 
رقم 2 زنقة جشل تزكة أكدال الرباط

رأسمالها : 233.333 درهم
السجل التجاري : 97992

تعيي7 مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) (8 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

))3))قرر ما يلي):
تعيي7 السيد حليمي محمد نجيب)

كمسير جديد للشركة.
من) (23 الشند) بالتالي  تعديل 

القانو7 األسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (25 بتاريخ)

.2((96(
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CADOCREA
SARL AU كادوكريا

تأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) قد  بالرباط  ((3(( يناير) (29
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
.CADOCREA(التسمية):)كادوكريا
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي):)

رائد أعمال في خدمات املعلومات)
التجارية.

املنسوجات) أنواع  جميع  طشع 
واألشياء)الشخصية.

درهم) (233.333 (: املال) رأ3 
مقسم إلى)2333)حصة من فئة)233 

درهم للحصة الواحدة كما يلي):
 2333 منال) ابراهيمي  السيد 

حصة اجتماعية.
املجموع):)2333)حصة اجتماعية.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 (3 الشقة) (: االجتماعي) املقر 

الروم) زنقة  تقاطع  الثالث  الطابق 

وبلكراد ساحة إيطاليا وساحة صربيا)

املحيط الرباط.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بوعشيد الحاج أحمد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

مار3) (27 يوم) (2((9(3 رقم) تحت 

))3))واملقيدة بالسجل التجاري رقم)

.2586(9
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START PROMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 233.333 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار

ذات) شركة  تأسيس  تم  الشيضاء)

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

اآلتية):

 START PROMO (: التسمية)

.SARL

الهدف):)الترويج للعقار.

عشد) شارع  (67 (: االجتماعي) املقر 

 ( هللا املديوني الطابق األول الشقة)

الدار الشيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) (233.333 (: الرأسمال)

مقسم إلى)2333)حصة من فئة)233 

درهم مقسمة على الشكل التالي):

 533  :  NABIL LAAMIRI السيد)

حصة.

 KARIM ESSLIMANI : السيد)

533)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

 NABIL السيد) تعيي7  تم 

 KARIM والسيد) (LAAMIRI

ملدة) للشركة  مسيرين  (ESSLIMANI

غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

 (3(( مار3) (( يوم) الشيضاء) بالدار 

تحت رقم)825269)و)537565.
بيا7 مختصر
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JADO IMMO
سجل تجاري رقم 535383

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

 بمقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار

تم) ((3(( فبراير) (27 بتاريخ) الشيضاء)

وضع القانو7 األسا�سي لشركة ذات)

لها) ويد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

املميزات التالية):

 JADO IMMO شركة) (: التسمية)

»جادو إمو».

الهدف االجتماعي):)مقاول املشاني.
املقر االجتماعي):)2))زنقة عشد هللا)

نفيع إقامة بن عمر الطابق)7)الشقة)

23)املعاريف الدار الشيضاء.

233.333)درهم مجزأ) (: الرأسمال)

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2333 إلى)

للواحدة قسمت كالتالي):

حاملة) زينب  العلوي  السيدة 

 BJ 73859( رقم) الوطنية  الشطاقة 

 RES FIRDAOUS بـ) والقاطنة 

 GH 2 IMM 23 APT 26 A S

.CASABLANCA

التسيير):)السيدة العلوي زينب.

املدة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) لالستثمار  الجهوي  باملركز 

الشيضاء.
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CANTOR 68
 SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 46

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 26-6éme(ETAGE(BUREAU(N° 15

°CASABLANCA 5MAROC

AVIS DE CONSTITUTION

بموجب عقد عرفي خاص بتاريخ)

في الدار الشيضاء) ((3(( فاتح مار3)

تم إنشاء)شركة ذات أسهم مبسطة)

ذات الخصائص التالية):

 CANTOR 68 S A S (: التسمية)

ذات شريك وحيد.
 رأ3 املال):)233.333)درهم مقسمة

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2333 إلى)

 CANTOR وأصدرت من قشل شركة)

.CAPITAL GROUP

شارع) (76 (: الرئي�سي) املقر 

الزرقطوني الطابق)6)مكتب رقم)-26

25)الدار الشيضاء)املغرب.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر من كل عام.

الهدف):)
االشتراك أو االستحواد أو التنازل)

عن األسهم وااللتزامات أو الوحدات)

جميع) قشل  من  إنشاؤها  تم  التي  أو 

الشركات.

غير) أو  مشاشر  بشكل  املشاركة 

من) مقدمة  معامالت  أي  في  مشاشر 

هذه الشركات أو الشركات.

جميع) وتصفية  وإدارة  اإلدارة 

الشركات.

املدة):)يتم تحديد مدة الشركة)99 

السجل) في  تاريخ تسجيلها  سنة من 

التجاري.

الرئيس):)تعيي7 السيد حسن ايت)

علي رئيس للشركة.

سجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارة 

مار3)))3))تحت رقم)35)536.
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FB HOLDING
 SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DH

  SIEGE(SOCIAL : 46 BOULEVARD
 ZERKTOUNI 3éme ETAGE APT

 N°6 CA
CASABLANCA MAROC

RC : 533185
الوحيد) الشريك  لقرار  وفقا 
 (3(( مار3) (( في) مؤرخة  للشركة 

تقرر ما يلي):
 NERUS إلى) الشركة  اسم  تغيير 

.HOLDING
تعديل للنظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (9 في) التجارية بالدار الشيضاء)

))3))تحت الرقم))82695.
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CONCORDE FINANCE
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 300.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 134 AVENUE
 BRAHIM NAKHAL MAARIF
 EXTENSION CASABLANC

MAROC
RC : 193375

 بموجب عقد عرفي بتاريخ)2))ديسمبر
2)3))تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت))22)حصة)
من طرف السيدة اللة زهور العلوي)
فينو3) كونكورد  شركة  رأسمال  في 
 (2 بتاريخ) الجمالي  ياسي7  لصالح 

ديسمبر)2)3).
يناير (32  بموجب عقد عرفي بتاريخ)

))3))لوحظ ما يلي):
طرف) من  حصة  (56 تفويت)
السيدة اللة زهور العلوي في رأسمال)
شركة كونكورد فينو3 لصالح محمد)
الجمالي املؤرخ بتاريخ)32)يناير)))3).
طرف) من  حصة  ((77 تفويت)
السيدة اللة زهور العلوي في رأسمال)
لصالح) فينو3  كونكورد  شركة 

ياسي7 الجمالي.
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من) عقدت  حصة  (333 تفويت)
قشل السيدة كنزة بوركية في شركة)
محمد) لصالح  فينو3  كونكورد 
الجمالي املؤرخ بتاريخ)32)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3 في) التجارية بالدار الشيضاء)

))3))تحت الرقم)825377.
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مكتب األستاذ نبيل بوعياد

موثق بفا3)75)شارع الحسن الثاني عمارة)

الوطنية الطابق الثاني رقم))3))فا3

الهاتف):)35.35.97.37.68

الفاكس):))35.35.97.37.7

SOCIETE CENTRICALL
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تعيي7 مسير

بمقت�سى محضر جمع عام عرفي)
بتاريخ))))فبراير)))3))قررت الشركة)
 CENTRICALL املسؤولية) املحدودة 
مقرها) درهم  (633.333 رأسمالها)
ملعب) ايشودروم  بفا3  االجتماعي 
23)شارع ابن بطوطة الطابق) الخيل)
ح�سى) فريدة  السيدة  بتعيي7  األول 
محمد) السيد  مع  للشركة  مسيرة 
مع) محددة  غير  ملدة  برادة  جواد 

إمضاء)مزدوج.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3(( مار3) (7 في) بفا3  التجارية 

تحت الرقم)))3)/2278.
للخالصة والشيا7

األستاذ نبيل بوعياد
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حربول عشد الحق

مكتب املحاسشة

26)شارع الرباط تازة الجديدة

الهاتف):)8.29.26).35.35

 STE AYMAN DES TRAVAUX
D’ELECTRICITE

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها االجتماعي : 233.333 

درهم
مقرها االجتماعي : امللك املسمى 
خالد جماعة كلدما7 إقليم تازة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانو7) وضع  تم  ((3(( يناير) ((7
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية ذات)

الخصائص التالية):

 STE AYMAN DES (: التسمية)
شركة) (TRAVAUX D’ELECTRICITE

محدودة املسؤولية.
الهدف):)أشغال الكهرباء.

األشغال املختلفة أو الشناء.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
موزعة) درهم  (233.333 في) الشركة 
إلى)2333)حصة من قيمة)233)درهم)

مقسمة كالتالي):
 333 احمد) هللا  حرمة  السيد 

حصة اجتماعية.
333)حصة) السيد محمد سشاعي)

اجتماعية.
حصة) ((33 سشاعي) امي7  السيد 

اجتماعية.
 (33 (: السيد مصطفى حرمة هللا)

حصة اجتماعية.
(: االجتماعية) الحصص  مجموع 

2333)حصة اجتماعية.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تأسيسها.
امي7) السيد  عي7  (: التسيير)
سشاعي مسيرا للشركة مع تخويله كل)
الصالحيات للتصرف باسم الشركة.

املسمى) امللك  (: االجتماعي) املقر 
خالد جماعة كلدما7 إقليم تازة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
 القانوني لدى كتابة الضشط للمحكمة

االبتدائية بتازة يوم)25)مار3)))3) 
تحت رقم))22)السجل التجاري رقم)

.6737
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 GHAMALAMA CAFE LA
LUCE

SARL AU
رأسمالها : 233.333.33 درهم

املقر اإلجتماعي : مركب سكني رومانا 
كارد7 ) محل 27 عمارة ف سال 

الجديدة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (،(3(( فبراير) ((2
اللييس) مقهى  غماملا  اسم  تحمل 
املميزات) على  وتتوفر  ش.ذ.م.م.د.ش 

التالية:

سكني) مركب  (: اإلجتماعي) املقر 

عمارة ف) (27 محل) (( رومانا كارد7)

سال الجديدة).

الهدف اإلجتماعي):

مقهى.

مخبزة.

مقاول في اإلعالنات واإلشهار.

مجة اإلستمرار):)99)سنة.
233.333.33درهم) (: املال) رأ3 

مقسم إلى)2333)حصة من فئة)233 

درهم موزع كما يلي):

السيد عادل غمارت)2333)حصة.

عشد) السيد  تعيي7  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  غمارت  االله 

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)ديسمبر.

لتكوين) (5% بعد اقتطاع) (: األرباح)

يوزع) القانوني،) اإلحتياط  صندوق 

الشاقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بسال  اإلبتدائية 

التجاري رقم)35632.
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 MS LAND
 SARL 

رأسمالها : 233.333.33 درهم

املقر االجتماعي: حي واد الذهب زنقة 

ايت ملول عمارة رقم 33 محل رقم 

-2تمارة-

بمقت�سى عقد عرفي بتمارة،)بتاريخ)

9)فبراير))3))قرر شركاء)شركة م 3)

الند ش.ذ.م.م.)ما يلي):

2)-تحويل املقر االجتماعي من حي)

عمارة) ملول  ايت  زنقة  الذهب  واد 
إلى رقم) -2تمارة-) محل رقم) (33 رقم)

النهضة) حي  قطوني  الزر  شارع  (53

-)تمارة-.

-))تعديل القانو7 األسا�سي).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

االبتدائية بتمارة تحت رقم)))7677)في)

27)مار3)))3).
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ديوا7 األستاذ محمد أمي7 محشوب

موثق بالدارالشيضاء
32)شارع عي7 تاوجطات الطابق)3،)رقم)27 

رسي7 الدارالشيضاء

الهاتف):))9.8).32.)).35

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

صاغه) الذي  (،(3(( فبراير) (22

موثق) األستاذ محمد أمي7 محشوب،)

ملكية) نقل  تم  فقد  بالدارالشيضاء)

بنتهامي،) السعدية  السيدة  أسهم 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
هللا) عشد  والسيد  (،B36397 رقم)

التعريف) لشطاقة  الحامل  غزولي،)

الوطنة رقم)B36395)،)لصالح السيد)

بن جلو7 إسماعيل،)الحامل لشطاقة)

 .BE793955(التعريف الوطنية رقم

في نهاية اإلجتماع العام اإلستثنائي)

22)فبراير))3)،)الذي صاغه) بتاريخ)

موثق) األستاذ محمد أمي7 محشوب،)

بالدارالشيضاء،)تقرر ما يلي:

شركة) أسهم  جميع  بنقل  إقرار 

 KARIMA S.C.I(كريمة مدنية عقارية

إسماعيل) جلو7  بن  السيد  لصالح 

شركة) في  سهما  ()233( في) املتمثلة 

 KARIMA(كريمة شركة مدنية عقارية

درهم،) (23333.33 برأسمال) (،S.C.I

شارع) (7 في) اإلجتماعي  ومقرها 

الدارالشيضاء،) دياب،) عي7  األندلس 

.ICE 33272733(333333

استقالة السيدة السعدية بنتهامي)

ذمة كاملة ونهائية من) إبراء) وإعطاء)

إدارتها.

تعيي7 السيد بن جلو7 إسماعيل)

مديرا وحيدا للشركة املذكورة لفترة)

غير محدودة.

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

صاغه) الذي  ((3(( فبراير) (22

موثق) األستاذ محمد أمي7 محشوب،)

بالدارالشيضاء،)تقرر ما يلي):

كريمة) من  الشركة  اسم  تغيير 

 KARIMA عقارية) مدنية  شركة 

شركة) وأبناؤه  بنجلو7  إ  إلى  (،S.C.I

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

 IBENJELLOUN ET FILS وحيد)

.IMMOBILIER SARL AU
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للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

 SOCIETE من شركة مدنية عقارية)

 CIVILE IMMOBILIERE S.C.I

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

 SOCIETE A وحيد) بشريك 

 RESPONSABILITE SARL AU

.LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

األسا�سي) القانو7  صياغة  إعادة 

للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

املذكورة بالسجل التجاري باملحكمة)

بتاريخ بالدارالشيضاء)  التجارية 

 26)مار3)))3)،)تحت رقم)9)8276 

بتاريخ) التأسي�سي  التجاري  السجل 

تحت الرقم الترتيبي) مار3))3)) (26

.9936
للشيا7 واالطالع

األستاذ محمد أمي7 محشوب
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STE. AZ SON

ش.م.م

رأسمالها اإلجتماعي : 253.333.33 

درهم

مقرها اإلجتماعي : حي واد الذهب 

رقم 25) ورزازات

توسيع الهدف اإلجتماعي للشركة

بمقت�سى عقد مؤرخ بورزازات يوم)

29)يناير)))3))تقرر ما يلي):

تشطيب على نشاط الصوت.

ممارسة نشاط تنظيم املهرجانات)

والفعاليات.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  ( القانوني)

 (3(( فبراير) ((2 بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)82.
ملخص قصد النشر

235 P

TRANSPORT AMERDOUL
ش.م.م

رأسمالها اإلجتماعي : 233.333.33 
درهم

مقرها اإلجتماعي : تصومعت تغرمت 
نقال7 ورزازات
تصفية الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
قرر) ((3(2 ديسمبر) (27 املنعقد يوم)

الجمع العام للشركة ما يلي):
 TRANSPORT شركة) تصفية 
املسماة) ش.م.م  (AMERDOUL
بكيفية واسعة أعاله تم قرار تصفية)
الشركة ابتداء)من)27)ديسمبر)2)3).
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  ( القانوني)
بورزازات بتاريخ)7)مار3)))3))تحت)

رقم))23.
ملخص قصد النشر
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 SOCIETE TIFYUR CAR
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
 AU(CAPITAL(DE : 10 000,00

DIRHAMS
 SIEGE(SOCIAL : ZAOUIYATE

 RUE EL HASSAN II ET PASSAGE
 TAZA(N°93  AL-HOCEIMA

إعال7 بالتصفية مسشقة لشركة 
 SOCIETE(TIFYUR(CAR  SARL  

العام) الجمع  -2بمقت�سى 
 SOCIETE: لشركة) االستثنائي 

. TIFYUR CAR SARLAU
قرر) فبراير))3)) (( ( وبتاريخ)

القرارات التالية):
التصفية املسشقة للشركة بتاريخ)

))فبراير))3) .    
الشقالي) العزيز  السيد عشد  تعيي7 

كمصفي للشركة.
تم اإليداع القانوني باملحكمة) ((-
)مار3) ( يوم) بالحسيمة  االبتدائية 

))3)))تحت رقم)59 .
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 WORD CUISIEN AL

HOCEIMA
 SOCIETE  A(RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : TARIQ(BNOU

 ZIAD(N°147 1ERE(ETAGE(AL

HOCEIMA

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

تم تأسيس شركة) (.(3(( فبراير) (7  

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

 WORD(CUISIEN(AL(: التسمية)

.HOCEIMA  S.A.R.L

زياد) بن  طارق  (: اإلجتماعي) املقر 
رقم)277)الطابق األول الحسيمة.

الهدف):

صناعة األثاث.

النجارة).

اإلستيراد والتصدير.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)233333)درهم مقسم)

إلى)2333)حصة من قيمة)233)درهم.

محمد) ديرة  السيدة  (: الشركاء)

733)حصة.

السيد ديرة عشد هللا)333)حصة.

 333 أحمد) بن  هناء) السيدة 

حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

فبراير إلى)32)ديسمبر.

محمد) ديرة  السيد  (: اإلدارة)

يعتبرا7) هللا  عشد  ديرة  والسيد 

ملدة) األسا�سي  القانو7  في  املسيرا7 

غير محدودة.

األرباح)5)%)لإلحتياطات القانونية)

والشاقي للشركاء.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالحسيمة يوم)27)مار3)))3))تحت)
رقم)6)).

بمثابة مقتطف وبيا7
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MULTI-TECH EXPERT
SARL

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
فبراير) (23 التأسي�سي املنعقد بتاريخ)
 (7 بتاريخ) بالرباط  واملسجل  ((3((
))3))تم تأسيس شركة ذات) فبراير)

املسؤولية املحدودة التالية):
 MULTI-TECH (: القانوني) االسم 

.EXPERT SARL
الهدف التجاري):)

التركيب الكهربائي.
رأسمال الشركة):)533.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
533)حصة مكتتشة ومحررة من قشل)
حصة) املوفوو و533) السيدة خولة 
السيد) قشل  من  ومحررة  مكتتشة 

هشام املوفو.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع ابن سينا الشقة) (59 املقر:)

22،)أكدال الرباط.
املسير:)السيد هشام املوفو.

رقم التقييد في السجل التجاري)
بالرباط) ( اإلبتدائية) باملحكمة 

9)2587)بتاريخ)26)مار3)3))).
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 SOCIETE SAN PEDRO
         PALACE

العام) االستثنائي  الجمع  I-قرر 
تغيير) ((3(( اكتوبر) (35 في) املنعقد 
 SOCIETE من) التجاري,) االسم 
   SOCIETE ( الى) (JANNAT(AL(WIAM

.SAN PEDRO PALACE
االجتماعي) النشاط  تغيير  وكذا 

من مخبزة الى قاعة االلعاب,)كما ثم)

تذويب القانو7 األسا�سي و تعديله).

بكتابة) القانوني  اإليداع  II-تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتاريخ) (2(( بالخميسات تحت عدد)

25)مار3)))3).
للنسخ والشيا7

الوكيل

240 P
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 STE MECANIQUE MOBILE-

SERVICE
العام) االستثنائي  الجمع  قرر  (-I

املنعقد في)22)فبراير)))3) :

اجتماعية) 533حصة  تفويت)

سفيا7) الرادي  السيد  طرف  من 

طرف) من  اجتماعية  و533حصة 

لفائدة) وجدا7  الناصري  السيدة 

السيدة ملو عفيفة).

سفيا7) الرادي  السيد  واستقالة 

وتعيي7 السيدة ملو عفيفة كمسيرة)

جديدة للشركة).

القانوني) الشكل  تغيير  ثم  وأيضا 

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

الى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

ثم) كما  ( وحيد,) بشريك  املحدودة 

تذويب القانو7 األسا�سي و تعديله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-II

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتاريخ (365 عدد) تحت   بتيفلت 

 25)مار3))3) .
للنسخ والشيا7

الوكيل
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 CEG2 TRAVAUX
تأسيس شركة

I-بموجب عقد عرفي مؤرخ في)28 

فبراير)))3))تم تأسيس شركة))ذات)

املواصفات) لها  ( محدودة) مسؤولية 

التالية):

. CEG( TRAVAUX(:(التسمية-

-الهدف االجتماعي):)

الشناء) أو  املختلفة  االشغال 

الحدائق.
حي) ( (667 رقم) االجتماعي:) -املقر 

أوالد شريفة تيفلت).

-الرأسمال:))حدد رأسمال الشركة)

في مئة ألف درهم))233.333.33) .

-تسيير الشركة):

عي7 السيد حداد منير.

)السيدة حداد مريم.

العروي عاشور مسيرين) والسيد 

للشركة مع جميع الصالحيات.

بكتابة) القانوني  ( اإليداع) تم  (-II

الضشط باملحكمة االبتدائية))بتيفلت)

عدد) تحت  ((3(( 25مار3) ( بتاريخ)

.366
للنسخ والشيا7

الوكيل
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شمس الحسابات ائتمانية املحاسشة»

شقة)3)عمارة))))شركة التشغ()طريق القنيطرة-)

سال)-

 GROUPE CAT
S.A.R.L 

رأسمالها :  233.333 درهم

املقر االجتماعي: سال ، 2678 زنقة 

لبراهمة بوقنادل سال الجديدة

مسجلة بالسجل التجاري بسال 

تحت رقم 583)3

بتاريخ) ( الشيع) عقد  حسب  (-2 

7)ديسمبر2)3))قرر الشركاء))مايلي))):

الشكل) على  حصة  ( (2333 بيع)

التالي):
-)بيع)533)حصة للسيد بلمير نور)

الدين))لفائدة السيدة فاضل ايما7.)

بلمير) للسيد  حصة  (533 بيع) (-

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. لفائدة السيدة فاضل ايما7) ( أنور)

 6 الشنود رقم) تغير محتوى  بالتالي  و 

و7)من قانو7 الشركة.

العام)) الجمع  ( بمحضر) ((-

ديسمبر2)3)   (7 ( بتاريخ) ( االستثنائي)

قرر الشركاء))مايلي))):

)-)املصادقة على الشيع.

-)تحويل الصفة القانونية للشركة)

إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
-)قشول استقالة السيد بلمير أنور))

كمسير للشركة.

إيما7) فاضل  ( السيدة) تعيي7  (-

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.

بتوقيع) قانونيا  الشركة  تمثل  (-

املسيرة السيدة فاضل ايما7.
القانو7) ومطابقة  -تعديل 

األسا�سي للشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

رقم) تحت  مار3))3)) (9 يوم) بسال 

.38798
اإلشارة و النشر

»شمس الحسابات ائتمانية املحاسشة»)))))))))))))))))))))))))))))))))
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 NEW TOP HOME
 SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)))

نظام) تكوين  تم  ((3(( مار3) فاتح 

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد)) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي:

.NEW(TOP(HOME((:((التسمية

تمار3 الشركة األهداف) الهدف:)

التالية:

إنشاءات) أو  أعمال  مقاول 

مختلفة).

التجارة).

شراء)وبيع مواد ومعدات الشناء.

زنقة) مكرر  (2( (: املقر االجتماعي)

الرباط. املحيط  حي  (33 رقم) لشنا7 
ألف)) مائة  االجتماعي:) املال  رأ3 

233.333.33)مقسم إلى الف) ( درهم)

)2333()حصة قيمة كل واحدة مائة)

درهم))233.33).

التسيير:)تم تعيي7 السيدة))غزال7)

ايت ناصر))الحاملة لشطاقة التعريف)

كمسيرة) (AA33(36 ( رقم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

امللف) تم وضع  القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضشط املحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)
التجاري2)2587 .
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 INSTINCT COMMUNITY
SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر)

23مار3))3)  بتاريخ) ( ( الرباط) في 

 INSTINCT شركة) شركاء) قرر 

COMMUNITY))ما يلي):)

تغيير النشاط الذي أصشح كالتالي:

مطعم ومقهى.

)األحداث.

أو) ونقلها  األطشاق  تحضير  (

توصيلها))،)وإعداد))الحفالت ووجشات)

العمل وجميع حفالت االستقشال.

)إدارة املطاعم.

التجارة.

)تقديم الخدمات.

فيال) ( من) تحويل املقر االجتماعي:)

الرياض) حي  ( النجد) زنقة  (7 ك) (9

تجزئة)) (3(33 محل رقم) ( الي) ( الرباط)

الوفاق تمارة).

)تعديل املادة)))3)و7)))من القانو7)

األسا�سي للشركة.)

تم اإليداع القانو7 بكتابة الضشط)

باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم))

3339)2بتاريخ)26)مار3))3).
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 CORYAD

SARL.AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�سى 

23)أبريل2)3))قرر) ( ( حرر في الرباط)

 CORYAD ( الشريك الوحيد للشركة)

SARLAU))ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي:)من))قطاع)

26)شارع صنوبر حي) 29)بلوك د رقم)

)اقامة الحمبراء) ( إلى) ( الرياض الرباط)

االندلس-) رياض  (,3 شقة) (3, عمارة)

برستيجيا-)))الرباط)).)

القانو7) من  ( (7 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانو7 بكتابة الضشط)

باملحكمة التجارية الرباط تحت رقم)

3373)2)بتاريخ)26)مار3))3) .
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عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5582

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE
 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم)))الطابق األول جناح ب الصخيرات

DECO BAINS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 33.333.33) درهم

مقرها اإلجتماعي : شارع االمير موالي 
عشد هللا تجزئة )).229 سيدي عشاد 

الشطر الثاني مراكش 
رقم السجل التجاري : 2833)

تعيي7 مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،(3(( فبراير) (26 اإلستثنائي بتاريخ)
                                        DECO BAINS شركة) شركاء) قرر 
محدودة ))))) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها اإلجتماعي):)شارع االمير موالي)
عشد هللا تجزئة))).229)سيدي عشاد)
في) واملسجلة  مراكش  الثاني  الشطر 
 (2833 السجل التجاري تحت رقم)

ما يلي):
تعيي7 مسير جديد):)

قرر الشريك املنفرد تعيي7 السيد)
عشد املجيد بلقا�سي العشا�سي كمسير)
جديد غير شريك في الشركة ملدة غير)

محددة.
وبالتالي تصشح الشركة ممثلة من)
بلقا�سي) الكريم  عشد  السيد  طرف 
املجيد) عشد  السيد  أو  العشا�سي 

بلقا�سي العشا�سي.
تعديل القانو7 األسا�سي للشركة.

في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 3 املحكمة التجارية بمراكش بتاريخ)

مار3)))3))تحت رقم))535).
للنشر واإلعال7
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مكتب الحسابات واالستشارة
CCM CONSEILS

ش.م.م
رقم)236)شارع القاهرة كومطراف)2)تمارة

الهاتف):)78)3537677
الفاكس):)3537.67.77.67

SAIS AGREGATS
SARL

إعال7 عن تفويت حصص
في مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

 SAIS قررت شركة) ((3(( يناير) (27  
AGREGATS SARL)ش.م.م ما يلي):

ملكية) في  حصة  (733 تفويت)
الزاكي إلى السيد كريم) السيدة سناء)

اقالل.
ملكية) في  حصة  (233 تفويت)
السيدة أمامة الزاكي إلى السيد كريم)

اقالل.
تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

.2((9(6
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DHAFEX DEVELOPPEMENT
SARL

الرباط شارع ايشونت سكتور 2) 
بلوك U رقم 2 حي الرياض

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
اإلستثنائي املؤرخ في)3)نوفمبر)2)3) 
 DHAFEX شركة) في  الشريك  قرر 
رأسمالها) (DEVELOPPEMENT
اإلجتماعي) ومقرها  درهم  (233.333
 (2 سكتور  ايشونت  شارع  الرباط 

بلوك U رقم 2 حي الرياض.
نقل املقر اإلجتماعي إلى السعادة 
عمالة  املنزه  الحضرية  الجماعة   2

الصخيرات تمارة.
من   7 املادة  تعديل  تم  وبذلك 

القانو7 األسا�سي للشركة.
لدى) (: القانوني) اإليداع  تم 
بتاريخ ( بالرباط) التجارية   املحكمة 
 26)مار3))3))تحت رقم)998))2.

قصد النشر واإلعال7
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 WIDE QUALITY CONTROL
WQC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 233.333.33درهم

املقر اإلجتماعي : عمارة 33 شقة 8 
شارع موالي احمد الوكيلي حسا7 

الرباط
رقم السجل التجاري : 258693
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((8  

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 WIDE( QUALITY (: التسمية)

.CONTROL(WQC(SARL

نشاط الشركة):

والتسويق) التدبير  في  االستشارة  (

واالتصاالت.

مراقشة وتفتيش جودة املنتجات.

شقة) (33 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)

8)شارع موالي احمد الوكيلي حسا7)

الرباط.

رأسمال))الشركة):)لقد تم تحديد)

درهم) (233.333 رأسمال الشركة في)

حصة إجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

موزعة) دراهم  (233 الواحدة) قيمة 

كالتالي):

السيدة السكاني دالل)33))حصة)

إجتماعية.

حصة) ((33 سمير) باه  السيد 

إجتماعية.

حصة) ((33 املهدي) غولي  السيد 

إجتماعية.

السيد املنخرط خالد)33))حصة)

إجتماعية.

حصة) ((33 السيد سهب حسن)

إجتماعية.

تعيي7) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 

كمسيرة) دالل  السكاني  السيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

باستثناء) سنة  كل  من  ديسمبر  (32

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في)99 

سنة.

لدى كتابة) ( تم اإليداع القانوني:)

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  مار3))3)) (25 بتاريخ)

السجل التجاري)258693.
للنشر واإلعال7
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 STE. LAOUI MAROC TP
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 233.333.33 درهم
املقر اإلجتماعي : عمارة 33 شقة 8 
شارع موالي احمد الوكيلي حسا7 

الرباط
رقم السجل التجاري : 258737
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) (27
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص) ذات  الوحيد  الشريك 

التالية:
 STE LAOUI MAROC(:(التسمية

.TP SARL AU
نشاط الشركة):

أشغال الشناء)وأشغال مختلفة).
شقة) (33 عمارة) (: املقر اإلجتماعي)
8)شارع موالي احمد الوكيلي حسا7)

الرباط.
: لقد تم تحدد  رأسمال الشركة 
رأسمال الشركة في 233.333 درهم 
مقسمة إلى 2333 حصة إجتماعية  
موزعة  دراهم   233 الواحدة  قيمة 

كالتالي :
2333 حصة  السيد اللوي محمد)

إجتماعية.
تعيي7  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
السيد اللوي محمد كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
باستثناء) سنة  كل  من  ديسمبر  (32
تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجاري.
لقد تم تحديد مدة الشركة في)99 

سنة.
لدى كتابة) ( تم اإليداع القانوني:)
بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  مار3))3)) (27 بتاريخ)

السجل التجاري)258737.
للنشر واإلعال7
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5583 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

STE AROME DUO

ش.م.م

نص التأسيس

مقهى 

شارع العدلية ساحة املحكمة 

خنيفرة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((7  

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية:

.STE AROME DUO(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

العدلية) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 

ساحة املحكمة خنيفرة.

الغرض :

 مقهى.

الرأسمال : حدد في 233.333.33 

درهم موزع إلى 2333 حصة موزعة 

على الشكل التالي .

الحسني  السعيدي  انس  السيد 

العلوي 53) حصة.

السيد محمد السعيدي الحسني 

العلوي 53) حصة.

السيد حفيظ السعيدي الحسني 

العلوي 53) حصة.

السيدة بري طالشموح 53) حصة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

الحسني  السعيدي  انس  السيد 

السعيدي  حفيظ  والسيد  العلوي 

غير  ملدة  وذلك  العلوي  الحسني 

محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)

بتاريخ) ( باملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة)

 (3((/99 تحت رقم) مار3))3)) (8

السجل التجاري رقم)37)7.
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STE. ATLAS FIONA
ش.م.م

مقهى مطعم
زنقة 6) رقم 5 حي الفتح خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) (28  
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية:
.STE. ATLAS FIONA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

 5 رقم) ((6 زنقة) (: املقر اإلجتماعي)
حي الفتح خنيفرة.

الغرض :
 مقهى، مطعم.

الرأسمال : حدد في 233.333.33 
درهم موزع إلى 2333 حصة موزعة 

على الشكل التالي .
 2333 زيدي  فاطمة  السيدة 

حصة.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
السيدة فاطمة زيدي وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)
بتاريخ) ( باملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة)
9)مار3))3))تحت رقم))23/))3) 

السجل التجاري رقم)73)7.
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STE ALUMAFIS
ش.م.م.ش.و

زنقة 3) رقم 6) حي ميتشيفسا7 
خنيفرة

نص التأسيس
أشغال مختلفة

مقاول نجارة األمنيوم
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة) تم  ((3(( مار3) (7  
باملواصفات) مسؤوليةمحدودة  ذات 

التالية:
.STE. ALUMAFIS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤوليةمحدودة.

املقر اإلجتماعي):)زنقة)3))رقم)6) 

حي ميتشيفسا7 خنيفرة.

الغرض):)

أشغال مختلفة.

مقاول نجارة األملنيوم.

 233.333.33 الرأسمال):)حدد في)

2333)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي).

السيد سعيد اعفير)2333)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

اعفير وذلك ملدة غير) السيد سعيد 

محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)

بتاريخ) ( باملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة)

8)مار3))3))تحت رقم)233/))3) 

السجل التجاري رقم)39)7.
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STE. ZAYANE CARREAUX
SARL

زنقة 7) رقم 27 حي املسجد الجديد 

خنيفرة

غير) إجتماع  محضر  بمقت�سى 

عادي بتاريخ)7)مار3)))3))تم اتخاذ)

القرار التالي):

533)حصة من) :)تفويت) (2 القرار)

حصص السيد سعيد لبرك�سي بقيمة)

السيد) لفائدة  للحصة  درهم  (233

صالح الشوعزاوي لكي يصشح رأسمال)

الشركة موزع كاآلتي):

 2333 الشوعزاوي) صالح  السيد 

حصة.

استقالة السيد سعيد) (: (( القرار)

السيد) وتعي7  منصشه  من  لبرك�سي 

وحيد) مسيرا  الشوعزاوي  صالح 

للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)

بتاريخ) ( باملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة)

9)مار3))3))تحت رقم)237/))3) 

السجل التجاري رقم)3729.
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STE PARA NOUR AL ATLAS
ش.م.م

نص التأسيس
بيع شراء توزيع وتخزين املواد ششه 

صيدالنية 
زنقة 72 مكرر حي اوسحاق خنيفرة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) (26  
باملواصفات) مسؤوليةمحدودة  ذات 

التالية:
 STE. PARA NOUR AL(:(التسمية

.ATLAS
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤوليةمحدودة.
72 مكرر  زنقة   : املقر اإلجتماعي)

حي اوسحاق خنيفرة.
الغرض):)

بيع شراء)توزيع وتخزين املواد ششه)
صيدالنية).

 233.333.33 الرأسمال):)حدد في)
2333)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):))
 2333 عشداوي) ايما7  السيدة 

حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
ملدة) وذلك  عشداوي  ايما7  السيدة 

غير محددة.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)
بتاريخ) ( باملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة)
 (3((/97 تحت رقم) مار3))3)) (7

السجل التجاري رقم)33)7.
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EFOIL MAROC
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وشريك وحيد  
RC 158709  

الصفة القانونية: شركة ذات 
مسؤولية محدودة وشريك وحيد 

األسا�سي) القانو7  بمقت�سى  (– (2
تقرر) فبراير))3)) (9 ( ( املؤرخ بتاريخ)
 EFOIL اسم) تحمل  شركة  تأسيس 
محدودة) مسؤولية  ذات  (MAROC

وشريك وحيد خاصيتها كالتالي:



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5584

 EFOIL MAROC (: التسمية)
SARL AU))))ذات مسؤولية محدودة)

وشريك وحيد.
الشركة تمار3 نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه.
-بيع وكراء)ألواح الركمجة لركوب)

األمواج.
-االستيراد والتصدير.

الشركة) مقر  ( االجتماعي:) املقر 
شارع) (,25 (: التالي) العنوا7  في  حدد 
األبطال),))شقة رقم)7,))أكدال الرباط.
املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) االجتماعي:) الرأسمال 
الشركة حدد في مشلغ مائة آلف درهم)
)233.333()قسمت إلى))الف))2333) 
حصة) لكل  درهم  مائة  من  حصة 
أنجزت) مساهمة  ويمثل  كليا  دفع 
طرف) من  الشركة  لفائدة  نقدا 
بما مقداره) فيصل كنوني») (« السيد)

)233.333()درهم.
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)
 6 عمارة) ب  القاطن  كنوني  فيصل 
الرباط)) الفتح ح ي م  حي  (2 الشقة)
 5 بتاريخ) مزداد  الجنسية  مغربي 
أكتوبر2982)بالرباط)–)املغرب حامل)

.A787879(للشطاقة الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط تحت رقم)2923  .
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شركة مكتبة ملتقى االسر
 ش.م.م ذات شريك وحيد

)2 مكرر، زنقة لشنا7، رقم 3، 
املحيط -الرباط- 

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير))3)،) ((2 بتاريخ) الوحيد 
7))فبراير) ( املسجلة في الرباط بتاريخ)
األسا�سي) القانو7  وضع  تم  ((3((
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية:

)شركة مكتشة ملتقى) (: التسميــــــــــة)

االسر ش.م.م ذات شريك).
زنقة) مكرر،) (2( ( (: املقر التجاري)

لشنا7،)رقم)3،)املحيط)-الرباط-.

املوضـــــــوع:

بيع الكتب املستعملة.

االستيراد والتصدير).

عموما جميع العمليات التجارية,)

وغير) املالية,العقارية  الصناعية,)

في) املساهمة  يمكنها  التي  العقارية 

تنمية الشركة.

من) إبتداء) سنة  (99 (: املــــــــــــــدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

من) الشركة  تسيير  التسييـــــــــــر:)

طرف السيد وافر عشد العالي.))

درهم) (233.333,33 (: الرأسمــــــــال)

موزعة بي7 الشركاء)كما يلي:

 2333 العالي) عشد  وافر  السيد 

حصة.

املجموع):)))2333)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجارية بالرباط،))

عدد) تحت  ((3(( مار3) (26 بتاريخ)

.2(3333
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PLASWORK
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((5  

شريك) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

وحيد تحمل الخصائص التالية):

.PLASWORK(:(التسميــــــــــة

الهدف):

)مركز) اإلدارية) اإلستشارات 

القانوني) التوطي7  األعمال،)

للشركات(.
زاوية شارع) (56 (: املقر اإلجتماعي)

أكدال) سينا  ابن  شارع  و37) فرنسا 

الرباط.
مشلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (233.333.33

فئة) من  إجتماعية  قسمة  (2333

233درهم للواحدة.

السيد حمزة عاللي)2333حصة.

التسيير):)عي7 السيد حمزة عاللي)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

مدة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم)976))2 

بتاريخ)25)مار3)))3).
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 STE OMARI BETTAHI DES

TRAVAUX DIVERS
شركة املسؤولية املحدودة

رأ3 مالها : 233.333 درهم

شارع نيروبي بلوك 8 بئر انزرا7  

صفرو 

السجل التجاري رقم 932

قفل تصفية الشركة وإبراء ذمة 
املصفي

العام) الجمع  قرار  على  بناء)

بصفرو) املنعقد  العادي  الغير 

شركاء) قرر  ((3(2 اكتوبر) (7 بتاريخ)

 OMARI BETTAHI DES(« شركة)

TRAVAUX DIVERS)»))مايلي):

فسخ الشركة.

تصفية الشركة.))))))

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بصفرو) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (25 بتاريخ)

.238/(3((
بمثابة مقتطفة و بيا7
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(8 RUE 23 V.N

SIDI KACEM

NOFATRANS  S.A.R.L A.U
الـتصفيـة النــهائــيــة للشركة

لشركة) العام  الجمع  اثر  على 

NOFATRANS  S.A.R.L A.U)شركة)

شركة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

فردية،)مقرهـا):)رقم)2399)حي جوهرة))

ديسمبر) ((( ( بتـاريخ) قـاسم،) سيدي 

2)3)،)تقرر مايلي):))))))))

لشركة) املشكرة  التصفية 
.NOFATRANS S.A.R.L A.U

اليعقوبي)) نوفل  السيد  تعيي7 
الوثائق) عن  مسؤول  كمصفي 

املتعلقة بحل الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
عدد) تحت  ((3(( 23)فبراير)

.(6622/73
261 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(8 RUE 23 V.N

SIDI KACEM

 BENAZZI DE TRAVAUX
DIVERS

الـتصفيـة النــهائــيــة للشركة
لشركة) العام  الجمع  اثر  على 
 BENAZZI DE TRAVAUX DIVERS
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
الفقرة) دوار  (: مقرهـا) فردية،) شركة 
الفحليي7 بئر الطالب))سيدي قـاسم،)
بتـاريخ))28)فبراير)))3)،)تقرر ما يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))
لشركة) ( النهائية) التصفية 
   BENAZZI DE TRAVAUX DIVERS

.S.A.R.L A.U
بنعزي) سعيد  السيد  تعيي7 
الوثائق) عن  مسؤول  كمصفي 

املتعلقة بحل الشركة.)
رقم) التجاري  السجل  تشطيب 

(6582
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) قاسم  بسيدي  االبتدائية 
عدد) تحت  ((3(( 5))فبراير)

.(6582/97
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STE B2B IMMOBILIER
SARL 

 الرأسمـال االجتمـاعي : 533.333.)
 IMM I-73    : املقـر االجتمـاعي
 lotissement(marjane 1 Ait

Ouallal Meknès
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسست) بمكنا3  ((3((/3(/38
املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كاآلتي):



5585 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

 STE B(B (: التسمية)
.IMMOBILIER  SARL

الرأسمال):))533.333.))درهم
السيد حسن حدو�سي) الشريكا7:)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D((7976(رقم
الحامل) واعراب  حسن  والسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.D529369
 IMM I-73 (: االجتماعي) املقر 
 lotissement marjane 2 Ait

.Ouallal Meknès
مستثمر) (: االجتماعي) الهدف 

عقاري،))أعمال مختلفة.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
تبتدئ من تاريخ التسجيل في السجل)

التجاري.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحامل) حدو�سي  حسن  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
كمسير اول للشركة ملدة) (D((7976
ثالث سنوات قابلة للتجديد بمحض)
واعراب) حسن  والسيد  إرادته.)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
رقم)D529369)كمسير ثاني))للشركة)
للتجديد) قابلة  سنوات  ثالث  ملدة 

بمحض إرادته.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
بتاريخ) بمكنا3  التجارية  باملحكمة 

3))فبراير)))3)،)تحت رقم)759. 
رقم السجل التجاري):)55525.
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DILIGOR

 CABINET DILIGOR EXPERTS

 COPMTABLES CONSEIL DEPARTEMENT

JURIDIQUE ET FISCAL

 BUREAU 7 RESIDENCE DEUX PALMIERS,

 ANGLE AVENUE DES FAR N°77 ET RUE

MAAMORA N° 26( KENITRA

TEL : 3533338987

IMPACT HUB MOROCCO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  قد  القنيطرة  ( في)
الخصائص) تحمل  لشركة  األسا�سي 

التالية):

 IMPACT HUB (: التسمية)
.MOROCCO

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

التوطي7 كراء) (: الهدف االجتماعي)
املكاتب التدريب املستمر.

املشاشرة وغير  املشاشرة   املشاركة 
في جميع العمليات املالية واملنقولة) (
التجارية) املنشآت  جميع  وفي 

والصناعية.
درهم) (233.333 (: املال) رأ3 
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
على) موزعة  للحصة  درهم  (233

الشكل التالي):
محمد بنهيش)533)حصة.
محمد اليوبي)533)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل في السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

الولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)للمكتب)5)إقامة)
األهرام بزنقة ابن زياد وابن أبي زرع)

القنيطرة.
التسيير):)محمد اليوبي.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.675(5
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FIDUCIAIRE(FIRCOFISC(NEW
 B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA
TEL: 35 (8-82-96-73

FAX: 35 (8-82-96-72  

 SOCIETE OUSSI CASH S
SARL
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بايت عميرة حررت) (،(3(( ))مار3)
قواني7 شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):
 SOCIETE OUSSI اإلسـم):)شركة)

.CASH SARL
)استخالص) الخدمات) (: األهداف)
فواتير املاء،)الكهرباء،)الهاتف،)تحويل)

األموال)....()).

البرهي�سي) حي  (: االجتماعي) املقر 

طريق الطاوو3 ايت عميرة اشتوكة)

ايت باها.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مقسم) درهم  (233.333.33 مشلغ)

                                     233 بثمن) حصة  (2333 إلى)

درهم للواحد موزع كالتالي):

السيد يونس العشادي)533)حصة.)

السيد ياسي7 العشادي533)حصة.

املجموع):)2333)حصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  دجنبر  (32 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

يونس) السيد  محدودة  غير  وملدة 

العشادي.

اإلمضاءات) تكو7  (: اإلمضاءات)

بي7) منفصلة  واالجتماعية  الشنكية 

اوالسيد) العشادي  يونس  السيد 

ياسي7 العشادي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

مار3) (22 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/525.
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FIDUCIAIR(FIRCOFISC(NEW

 B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 35 (8-82-96-73

FAX: 35 (8-82-96-72  

SOCIETE RIPSALIS
SARL

  تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

حررت) بيوكرى  ((3(( 22)فبراير)

قواني7 شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):

 SOCIETE شركة) (: اإلسـم)

.RIPSALIS SARL

اشغال) التجارة،) (: األهداف)

متنوعة.

سيدي) شارع  (: االجتماعي) املقر 

رقم37  زنقة  املحكمة  حي  سعيد 

بيوكرى اشتوكة ايت باها.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املــدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  درهم  (233.333 مشلغ)

2333)حصة بثمن)233)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

السيد نصوح محمد)533)حصة.)

 533 بخوش) إبراهيم  السيد 

حصة.

املجموع):)2333)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  دجنبر  (32 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

نصوح) السيد  محدودة  غير  وملدة 

محمد.))))))))

اإلمضاءات) تكو7  (: اإلمضاءات)

نصوح) السيد  بي7  مشتركة  الشنكية 

بخوش) إبراهيم  والسيد  محمد 

نصوح) للسيد  فقط  واالجتماعية 

محمد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

مار3) (22 بتاريخ) بإنزكا7  االبتدائية 

))3)،)تحت رقم)))3)/527.
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 BENZAHRA DE شركة

CONSTRUCTION

DE TRAVAUX DIVERES
   ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي : 233.333 

درهم

املقر االجتماعي : 89 بلوك )2

حي السالم - سال 

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي)

(،(3(( أبريل) ((( بتاريخ) مؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك وحيد))باملميزات)

التالية):



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5586

 BENZAHRA التسمية):شركة)
 DE CONSTRUCTION DE
TRAVAUX DIVERES)ش.م.م.ش.و.

ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
الهدف):)األشغال املختلفة والشناء)

-)التجارة.
 2( بلوك) (89 (: االجتماعي) املقر 

حي السالم)-)سال.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد) االجتماعي):) الرأسمال 
 233.333 في) االجتماعي  الرأسمال 
حصة))) (2333 على) مقسمة  درهم،)
موزعة) درهم للواحدة،) (233 بقيمة)

على الشكل التالي):
بومهدي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الرحيم  عشد  السيد 

2333)حصة.
املجموع)2333)حصة.))

مهمة) أسندت  التسيير):)
الرحيم) عشد  السيد  إلى  التسيير 
غير) ملدة  وحيد  كمسير  بومهدي،)
 BENZAHRA DE لشركة) محدودة،)
 CONSTRUCTION DE TRAVAUX

.DIVERES
االسا�سي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل)35-96.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
في) بسال  االبتدائية  باملحكمة 
الرقم) تحت  ((3(2 7)،)يونيو)

.369(6
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 HAMID HALOUI
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي : رقم )3 الطابق 
5 عمارة اركانة املنزه شارع الجيش 

امللكي أكادير

بتاريخ) االستثنائي  العام   الجمع 

ملداولة) طشقا   (3(2 سبتمبر) (33
الجمع العام االستثنائي املنعقد يوم)
الشريك) قرر  (،(3(2 سبتمبر) (33
الوحيد اللجوء)إلى عدم الحل املسشق)
الخاصة) الرساميل  ا7  مع  للشركة 

أصشحت تمثل اقل من ربع رأسمال)

االجتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضشط 

بتاريخ)7)نوفمبر تحت رقم)237236.
املسير
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BO VOYAGE
رأسمالها : 533.333 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة ايكودار 

موالي العربي 3 شارع الجيش امللكي، 

أكادير

السجل التجاري رقم 399)

الجمع العام االستثنائي

 بتاريخ 27 ماي 2)3)

تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام) الجمع  ملداولة  طشقا 

ماي) (27 يوم) املنعقد  االستثنائي 

تقرر تحويل املقر االجتماعي) (،(3(2

للشركة إلى العنوا7 التالي):

 3 العربي) موالي  ايكودار  عمارة 

شارع الجيش امللكي أكادير.

وبذلك تم تعديل النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ديسمبر  ((7 بتاريخ)

.2378(3
املسير
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GAMA TOURS
رأسمالها : 333.333 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة ايكودار 

موالي العربي 3 شارع الجيش امللكي 

أكادير

السجل التجاري رقم 82)5

الجمع العام االستثنائي بتاريخ

27 ماي 2)3)

تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام) الجمع  ملداولة  طشقا 

ماي) (27 يوم) املنعقد  االستثنائي 

تقرر تحويل املقر االجتماعي) (،(3(2

للشركة إلى العنوا7 التالي):

 3 العربي) موالي  ايكودار  عمارة 

شارع الجيش امللكي أكادير.

وبذلك تم تعديل النظام األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،(3(( يناير) ((8 بتاريخ)

.238(92
املسير
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GARDIMA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى سند عرفي محرر بسال)

أنشأت) فقد  (،(3(( يناير) ((7 في)

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

تتصف كالتالي):

.GARDIMA(:(التسمية

الهدف):)الحراسة.

الرباطي) سانية  (: املقر االجتماعي)

267)سيدي) زنقة مسجد االزهر رقم)

مو�سى،)سال.

سنة تنطلق من يوم) (99 (: الفترة)

التأسيس.

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 

فئة)233)درهم موزعة كالتالي):

 (33 احميدا7) ر�سى  السيد 

حصة.

السيد محمد املسكي)833)حصة.

التسيير) مهمة  يتولى  (: التسيير)

السيد ر�سى احميدا7.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر.

اإلنجاز) لتكوين  (%5 (: األرباح)

القانوني والحاصل يشقى رهن إشارة)

الجمع العام.

اإليداع القانوني):)تم لدى محكمة)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  (،(3(( مار3) (23 يوم)

الشركة) تسجيل  وتم  (،38625

رقم) تحت  بسال  التجاري  بالسجل 

.35639
املسير
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AYOURIS
 SARL

AU(CAPITAL(DE 50.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 3eme(ETAGE
BLOC(M(N°23 CYM(RABAT

لشركاء) العام  الجمع  إثر  على 
مار3) (( بتاريخ) (AYOURIS شركة)

))3)،)تقرر ما يلي):
رفع رأ3 مال الشركة من)53.333 
بإضافة) درهم  (533.333 إلى) درهم 
درهم عن طريق الحساب) ((33.333
مساهمة) وكذلك  للشركة  الجاري 
ب) تقدر  نقدية  مساهمة  الشركاء)
الشركاء) لجميع  درهم  ((53.333
املال،) را3  في  حصصهم  حسب 
 533.333 الشركة) رأسمال  ليصشح 
حصة من) (5333 إلى) درهم مقسمة 
درهم ليصشح تقسيم را3) (233 فئة)

مال الشركة على الشكل التالي):
 (533 عزيز) األزهادي  السيد 

حصة.
 (533 خالد) الشماخ  السيد 

حصة.
تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3)،)تحت رقم)3328)2.
272 P

ائتمانية القد3
23)زنقة بكي7 شقة رقم)3)املحيط،)الرباط

الهاتف/الفاكس):)2))3537736

برومام
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
33 شقة 8 زنقة موالي احمد 

الوكيلي حسا7 الرباط
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  (،(3(( 22)فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):
التسمية):)برومام.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
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االنشاءات) (: االجتماعي) الهدف 
املعدنية والتصنيع امليكانيكي.

درهم) (233.333 (: الراسمال)
مقسمة إلى)2333)سهم من)233)لكل)

منهما.
املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.
شقة) (33 عمارة) (: املقر االجتماعي)
38)زنقة موالي احمد الوكيلي حسا7)

الرباط.
سوف تدار الشركة من) (: اإلدارة)

قشل السيد يونس الشرفى.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
(،(3(( مار3) (22 بتاريخ) بالرباط 
تحت رقم السجل التجاري)258585 

والرقم الترتيبي)2767.
273 P

AUTO CENTER MOROCCO
SARL A.U 

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) (،(3(( مار3) (26 بالرباط يوم)
لشركة) التأسي�سي  القانو7  صياغة 
وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية):)
 AUTO CENTER (: التسمية)

.MOROCCO
املركشات) صيانة  (: الهدف)

وإصالحها،)ميكانيكي عام.
املقر االجتماعي):)دوار أوالد سالمة)

عي7 أعتيق تمارة.
سنة إبتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مشلغ)233.333)درهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

السيد يوسف صشحي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)32)دجنبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم  (
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
مار3) (26 بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

))3)،تحت رقم)7682.
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 STE  EKTL
السجل التجاري رقم):))258679 

شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
بمقت�سى القانو7 األسا�سي املؤرخ)

بتاريخ)7))يناير)))3))))تقرر تأسيس)

شركة تحمل اسم)EKTL»)))»محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد خاصيتها)

كالتالي:

محدودة) ( («EKTL« (: التسمية)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الشركة تمار3 نشاطها) (: الهدف)

باملغرب و خارجه،

(، اإليجار غير املفروش أو املؤثث)

عن) (
ً
فضال (، العقارات وبيعها) وشراء)

أي عملية تطوير عقاري.

والتعاقد) العقارية  األعمال  أداء)

املشاني) وتشييد  الشاطن  من  عليها 

املهن) وجميع  املدنية  والهندسة 

وعموم جميع أعمال الشناء.

(، الطرق واألنابيب) تنفيذ أعمال 

وإمدادات املياه)،)والحفر)،)والصرف)

والتطوير،) (، والتطهير) (، الصحي)

والتجريف،) (، والطالء) (، واملعدات)

وخطوط) (، واملعارض) (، واألساسات)

األنابيب والتقسيمات الفرعية)؛

الصحي،) الصرف  عمليات  إجراء)

والفسيفساء)،)والكهرباء)،)والتدفئة،)

وتكييف الهواء)،)والتهوية)،)والصيانة)

(، ،)والتنظيم) ،)والكشف) امليكانيكية)

إلى) والتحكم في الوصول  (، واألجهزة)

التسلل.

اقتناء)وشراء)وبيع وتأجير وتشغيل)

معدات الشناء.

التوظيف وتوفير العمالة في سياق)

املشاريع العقارية أو أعمال الشناء.

والتصميم) واملشورة  الدراسة 

لتحقيق) أشكاله  بجميع   الهند�سي 

الصناعية) األمور  جميع  تطوير   أو 

أو التجارية املتعلقة بهدف الشركة.

املشاركة املشاشرة أو غير املشاشرة)

جديدة،) شركات  إنشاء) خالل   من 

في) االكتتاب  أو  املساهمات،) أو 

عمليات االندماج أو خالف ذلك في)

أي شركة ذات غرض مشابه أو ذي)

صلة)؛

معامالت) جميع  عام،) وبصورة 

االستيراد والتصدير التجارية واملالية)

املنقولة) وغير  واملنقولة  والصناعية 

املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

بأي) أو  أعاله  املذكورة  باألشياء)

صلة،) ذات  أو  مماثلة  أخرى   أشياء)

أو يحتمل أ7 تعزز التنمية بأي شكل)

من األشكال.

الشركة) مقر  االجتماعي:) املقر 

(،9 )2)قطاع) حدد في العنوا7 التالي:)

بلوك م،)حي الرياض)-))الرباط.

تأسست الشركة) املدة القانونية:)

تاريخ) من  ابتدءا  سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) االجتماعي:) الرأسمال 

الشركة حدد في مشلغ خمسة ماليي7)

إلى) قسمت  ()5.333.333( درهم)

لكل) مائة درهم  حصة من  (53.333

مساهمة) ويمثل  كليا  دفع  حصة 

من) الشركة  لفائدة  نقدا  أنجزت 

طرف):

السيد))مصطفى القاسمي)))

)53.333()درهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

التسيير:)يسير الشركة.

القاسمي،) مصطفى  السيد 

تجزئة العيو7،) (،26 القاطن ب رقم)

مغربي) املغرب،) تمارة–) ( الهرهورة)

الجنسية مزداد بتاريخ)))33/35/2972     

للشطاقة) حامل  املغرب  (– بالرباط)

.A5975(2(الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

تحت) ((3(( مار3) (25 يوم) ( بالرباط)
رقم)977))2.
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 STE MS ROEYA
السجل التجاري رقم):))258537 

شركة محدودة املسؤولية
تاسيس شركة

بمقت�سى القانو7 األسا�سي املؤرخ)
بتاريخ)5))يناير)))3)))))))تقرر تأسيس)
 MS ROEYA اسم) تحمل  شركة 
خاصيتها) ( املسؤولية) »محدودة  ( ( («

كالتالي:
  »MS ROEYA« (: التسمية)

محدودة املسؤولية.
الشركة تمار3 نشاطها) (: الهدف)

باملغرب و خارجه،
تقديم املشورة والدعم واملساعدة)
النشاط) قطاعات  في  للمستثمرين 

املشنية على النحو التالي):
املتعلقة) والخدمات  الصناعات 
والتعليم) والعقارات  بالصناعة 

والفنادق والصحة والرياضة.
وادارة) املشروع  ادارة  تفويض 
واملشورة) واملساعدة  املشروع 
والدعم في جميع االجراءات االدارية)
التأهيل) باعادة  املتعلقة  والقانونية 
ومشاريع) والتجديد  التطوير  واعادة 

الشناء.
الطشيعية) املناظر  دراسات  اجراء)
االرا�سي) استخدامات  وتخطيط 

ودراسات التخطيط العمراني.
انجاز) في  واملشاركة  الوساطة 
الجيولوجية) املخاطر  دراسات 
والزلزالية) والجيوفيزيائية 
والهيدروجيولوجية) والهيدرولوجية 
والعامة) االقتصادية  واالجتماعية 

واملحددة والشيئية والطشيعية.
او استخدام أو نقل جميع) اقتناء)
االختراع) وبراءت  واملعرفة  العمليات 
بهذه) املتعلقة  التجارية  العالمات  أو 

االنشطة.
دعم وتنظيم جميع انواع االحداث)
والتي) للترويج و أو تطوير االنشطة،)
مشاشر بشكل  مرتشطة  تكو7   قد 
)أو غير مشاشر باالشياء)املذكورة أعاله)
في العناصر املختلفة التي تم تحديدها)

للتو.
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املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 
اقتراض() أي  ذلك  في  )بما  املالية)
والتجارية والصناعية واالوراق املالية)
مرتشطة) تكو7  قد  التي  والعقارات 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر باالشياء)
املذكورة أعاله في العناصر املختلفة)
في) املشاركة  للتو.) تحديدها  تم  التي 
 راسمال أي شركة لها غرض مشابه
والتي) الشركة  بموضوع  مرتشط  او  (

يمكن أ7 تعزز االمتداد وتطويره.
املقر االجتماعي):)حدد في العنوا7)
حي) م  بلوك  (،9 قطاع) (2( (: التالي)

الرياض الرباط.
تأسست الشركة) املدة القانونية:)
تاريخ) من  ابتدءا  سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) االجتماعي:) الرأسمال 
الشركة حدد في مشلغ مئة ألف درهم)
حصة) (2333 إلى) قسمت  (233.333
درهم لكل حصة دفع كليا) (233 من)
ويمثل مساهمة أنجزت نقدا لفائدة)

الشركة من طرف
السيد محمد والقا�سي)..)53.333 

درهم.
السيد سعيد بن عمار)....)53.333 

درهم.
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
التسيير:)يسير الشركة

)السيد محمد والقا�سي)،)القاطن)
رقم) السعادة،) تجزئة  املطار،) بحي 
مغربي)) املغرب،) الناظور  (،8(9
الجنسية مزداد بتاريخ)9/36/2987)     
الوطنية) للشطاقة  حامل  بالناظور،)

.S535288(رقم
(، عمار) بن  سعيد  السيد  (
ادرغاال،) ميمو7  ( والد) بحي  القاطن 
مغربي)) املغرب،) الناظور  (،2(7 زنقة)
الجنسية مزداد بتاريخ)7/23/2987)     
الوطنية) للشطاقة  حامل  بالناظور،)

.S576(79(رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تحت) ((3(( مار3) (23 يوم) ( بالرباط)

رقم)825))2.
276 P

FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX- ANALYSE- COMPTABLE ET

 FINANCIERE

ORGANISATION STRUCTURELLE

STE YZ METAL
في حرر  عرفي  عقد  (  بمقت�سى)
 5))فبراير)))3)،)تم تاسيس شركة)
ش.م.م.) محدودة،) مسؤولية  ذات 

بالخصائص التالية):
.STE YZ METAL(:(االسم التجاري
:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)

او انشاءات مختلفة.
تاجر منتجات وامدادات معدنية.

233.333)درهم مقسم) (: راسمال)
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2333 الى)

للحصة الواحدة،)مقسمة كاالتي):
 2333 السيد املصطفى الشاخري)

حصة.
شقة) (33 عمارة) (: املقر االجتماعي)
شارع موالي احمد لوكيلي حسن) (8

الرباط.
التسيير):)املصطفى الشاخري.
املدة):)مدة الشركة)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
السجل) رقم  بالرباط،) التجارية 

التجاري)258625.
بمثابة مقتطف وبيا7

277 P

STE WIOT AFRICA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

املؤرخ) الشركة  بمقت�سى محضر 
بتاريخ))))نونبر)2)3)،)تقرر تاسيس)

شركة تحمل اسم):
STE(WIOT(AFRICA(SARL،)ذات)
املسؤولية محدودة خاصياتها كالتالي:
الشركة تمار3 نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه.
واملشورة) الخدمات  تقديم 
والدراسة والتحليل واملعدات وتركيب)
أنظمة) ( وتحسي7) واستخدام  وادارة 
االلكترونية) واملنتجات  الكمشيوتر 

والبرمجيات.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 
حدد في)57)زنقة تانسيفت شقة رقم)

2)اكدال الرباط املغرب.
املدة القانونية):)تاسست الشركة)
تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التاسيس النهائي لها.
راسمال) (: االجتماعي) الراسمال 
الشركة حدد في مشلغ)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 الى) مقسمة 
لكل حصة دفعت كليا) درهم،) (233
ويمثل مساهمة انجزت نقدا لفائدة)
هشام) السيد  طرف  من  الشركة 
بالعزيز والسيد هشام االزمي والسيد)

لحلو فتح هللا.
بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركاء.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
زنقة) بفيال  القاطن  بالعزيز،) هشام 
الرباط) اكدال  الصديق  جعفر  (28
حامل) الجنسية  العربي،) املغرب 

.XA73789(للشطاقة الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط،)تحت رقم)897))2.
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STE DOJA WORK
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
املسجل في الرباط) (،(3(( فبراير) (7
وضع) تم  (،(3(( فبراير) (27 بتاريخ)
ذات) لشركة  االسا�سي  القانو7 
الشريك) ذات  محدودة  املسؤولية 

الوحدي باملميزات التالية):
 STE( DOJA( WORK (: التسمية)

.SARL AU
 7 رقم) شقة  (: التجاري) املقر 
الطابق االول اقامة كادر مر3 الخير)

تمارة.
مواد) أشغال النظافة،) (: املوضوع)

االولية ومنتجات النسيج.
لوازم املكتبية.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة سعيدة الشرارعي.

درهم) (233.333 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  (2333 الى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة،)موزعة)

كما يلي):

 2333 السيدة سعيدة الشرارعي)

حصة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بتمارة،)

رقم) تحت  (،(3(( مار3) (7 بتاريخ)

.7626
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STE AL MEHRATH
SARL AU

حسب))عقد عرفي بالرباط بتاريخ)

املصادقة) تمت  (،(3(( مار3) (7

على القانو7 االسا�سي للشركة ذات)

الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 AL (: االجتماعية) التسمية 

.MEHRATH SARL AU

75)شارع) عمارة) (: املقر االجتماعي)

فرنسا شقة رقم)8)اكدال الرباط.

الهدف االجتماعي):)مقاول التسيير)

وشراء) بيع  الفالحي،) واالستغالل 

املنتوجات الفالحية.

 23.333 (: االجتماعي) الراسمال 

حصة) (233 الى) موزعة  درهم 

اجتماعية من فئة)233)درهم للسيد)

 23.333 (... 233)حصة) بروك حسن)

درهم.

املدة):)99)سنة من التاسيس.

حسن) بروك  السيد  (: التسيير)

كمسير للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3)،)تحت رقم)3338)2.
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5589 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

STE SKIZAA6
شركة ذات مسؤولية محدودة

يناير) ((5 تحت عقد عرفي بتاريخ)

باملواصفات) شركة  تأسيس  (،(3((

التالية):

.STE SKIZAA6(:(التسمية

79)شارع احمد) (: املقر االجتماعي)

بركات الطابق االر�سي رقم)3)معاريف)

الدارالشيضاء.

تاجير) (: االجتماعي) الهدف 

واستغالل االمالك العقارية.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
زعري) شكيب  السيد  (: التسيير)

والسيدة مريم سكيردج.

الراسمال):)23.333)درهم.

املحكمة) (: القانوني) االيداع 

التجارية بالدارالشيضاء.

السجل التجاري):)537727.
قصد النشر واالعال7
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STE SOUTH HEALTHCARE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 23.333 درهم

مقرها  االجتماعي : 3)2 شارع الشيخ 

السعدي امتداد X، أكادير

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) اعداد  تم  (،(3(2 أبريل) ((

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

: الشركة)  تسمية 

.SOUTH HEAL THCARE 

الغرض) (: بايجاز) الشركة  غرض 

في) أو  املغرب  في  سواء) الشركة  من 

لطرف) أو  لغرضها  مشاشرة  الخارج،)

آخر ما يلي):

متعددة) عيادة  انشاء)

الشركات) واستغالل  التخصصات،)

وتشغيل) ادارة  في  املتخصصة 

املصحة.

الخاصة) العقارات  اعداد 

باملصحات.

انشاء)شركات متخصصة في املهن)

الصحية.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

غير) أو  مشاشر  بشكل  املرتشطة 

باملعامالت) جزئيا،) او  كليا  مشاشر،)

لتسهيل وذلك  اعاله،) اليها   املشار 

الشركة،) نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  (

وكذلك جميع املشاركات املشاشرة باي)

او في املؤسسات) شكل من االشكال،)

مماثلة) اهداف  لتحقيق  تسعى   التي 

أو ذات صلة.

شارع) (2(3 (: االجتماعي) املقر 

الشيخ السعدي امتداد)X،)أكادير.

املدة):)99)سنة.

 23.333 (: الشركة) راسمال  مشلغ 

 233 حصة) (233 الى) مقسم  درهم،)

تحريرها) تم  حصة،) لكل  درهم 

وتم تقسيمها بي7 الشركاء) بالكامل،)

كالتالي):

شريك) (: عاشور) محمد  السيد 

ومسير ب)26)حصة.

السيد عشد القادر جامع)):)شريك)

ومسير ب)25)حصة.

شريك) (: ( الشويخ) محمد  السيد 

ومسير ب)26)حصة.

شريك) (: ( الزيادي) رحيم  السيد 

ومسير ب)26)حصة.

(: ( السيد سمير محفوظ الفياللي)

شريك ب)26)حصة.

السيد كمال سارح الدين)):)شريك)

ومسير ب)26)حصة.

السيد براهيم افخار7):)شريك))ب)

5)حصص.

املسيرين):

الحامل) ( عاشور،) محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  للشطاقة 

.J(87572

السيد عشد القادر جامع،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  للشطاقة 

.M26223(

الحامل) ( الشويخ) محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  للشطاقة 

..A927(2

الحامل) ( ( الزيادي) رحيم  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  للشطاقة 

.IB73((

السيد كمال سارج الدين))الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  للشطاقة 

.J39639

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3)،)تحت رقم)238933.
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مكتب محمد بوزبع

تمارة

STE WISSAME MAPPING

السجل التجاري رقم : 7)2239

تحويل مقر الشركة
تحيي7 القواني7 االساسية للشركة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر) (،(3(( فبراير) ((8 في) بتمارة 

 WISSAME الشريك الوحيد لشركة)

MAPPING،)ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

درهم،) (233.333 راسمالها) الوحيد،)

مقرها بتمارة،)333.)2)حي املسيرة)2،)

رقم)29،)زنقة ابن السمح،)شقة رقم)

2،)ما يلي):

تمارة،) الى  الشركة  مقر  تحويل 

3)3)2،)حي الكيش االوداية الدخلة)

7)فيال رقم)8.

االساسية) القواني7  تحيي7 

للشركة.

من) (7 املادة) تعديل  تم  وبذلك 

القواني7 االساسية للشركة.

تم االيداع القانوني لدى مصلحة)

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

(،(3(( مار3) (27 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)3386)2.
من أجل االستخالص والشيا7
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  STE UMALIDY
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) إنشاء) تم  ( (،(3(( مار3) (7  

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

.STE UMALIDY((:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب وبالخارج ب:

)جميع أنشطة اإليواء)السياحي...

املقر االجتماعي:)الرقم)738)عمارة)

سمية شارع الوالء)الشقة)))الداخلة.)

من تاريخ) سنة ابتداء) ( (99 املدة:)

التأسيس).
رأ3 املال:)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2333 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)233)درهم للواحدة.

توزيع رأ3 املال:

(..... ركيبي) شريف  نادية  السيدة 

2333)حصة.

:)تم تعيي7 السيدة نادية) التسيير)

شريف ركيبي كمسيرة للشركة.

من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)دجنبر.

باملحكمة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

 22 بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 75(/(3(( تحت) (،(3(( مار3)

وبالسجل التجاري تحت رقم)5)23).
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 STE SOUTH INVEST

  CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

)تم إنشاء)شركة) (،(3((   27)فبراير)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):)

 South Invest ( ( (: التسمية)

.Consulting

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب وبالخارج ب:



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5590

جميع) وتسيير  االستثمار  مرافقة 

مع) والتجارية  اإلدارية  العمليات 

الخاصة،) أو  (/ و) العامة  اإلدارات 

الوساطة في مختلف املجاالت...

املقر االجتماعي:)حي القسم شارع)

الوالء)الرقم)C(6)الشقة)33)الداخلة.)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (99 املدة:)

التأسيس).
رأ3 املال:)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2333 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)233)درهم للواحدة.

توزيع رأ3 املال:))

 2333 (...... السيد سفيا7 حميني)

حصة.

التسيير):)تم تعيي7 السيد سفيا7)

حميني كمسير للشركة.

من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)دجنبر.

باملحكمة) تم  ( القانوني:) اإليداع 

 27 بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

 763/(3(( تحت) (،(3(( مار3)

وبالسجل التجاري تحت رقم)2333).
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  STE E GENERALE ASSAFA
 SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 ))فبراير)))3)،))تم إنشاء)شركة ذات)

بالخصائص) ( املحدودة) املسؤولية 

التالية):)

 STE GENERALE (: التسمية)

. ASSAFA

الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب وبالخارج ب:

والتهيئة) والتجهيز  الشناء) أشغال  (

واألشغال املختلفة...

املقر االجتماعي:)الرقم)738)عمارة)

سمية شارع الوالء)الشقة)))الداخلة.

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (99 املدة:)

التأسيس).
رأ3 املال:)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2333 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)233)درهم للواحدة.

توزيع رأ3 املال:))-)السيد الشودالي)
زاهيد).....)53))حصة.

 (53 الرافعي......) صفاء) السيدة 
حصة.)

 (53 (........ زاهيد) لجي7  اآلنسة  (
حصة.)

 (53 (..... زاهيد) زهور  اآلنسة  (
حصة.

التسيير:)تم تعيي7 السيد الشودالي)
الرافعي) صفاء) والسيدة  زاهيد 
اعتماد) مع  للشركة،) كمسيرين 

اإلمضاء)املنفصل لهما.
من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)32)دجنبر.
باملحكمة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
االبتدائية بواد الذهب بتاريخ)3)مار3)
))3)/373)وبالسجل) )تحت) (،(3((

التجاري تحت رقم)2377) .
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  STE  ATELIER CONCASSAGE
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) إنشاء) تم  ( (،(3(( مار3) (7  
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية:)
 ATELIER ( (: التسمية)

.CONCASSAGE
الشركة) هدف  يتعلق  النشاط:)

باملغرب وبالخارج ب:
-))تكسيرالحجارة واستغالل جميع)

مقالع الرمل والجرافيت...
املقر االجتماعي:)حي القسم الرقم)

)26)مكرر الداخلة.)
سنة ابتدءا من تاريخ) ( (99 املدة:)

التأسيس).
رأ3 املال:)حدد في مشلغ)233.333 
حصة من) (2333 ( إلى) درهم مقسم 

فئة)233)درهم للواحدة.
توزيع رأ3 املال:)

 2333 (...... السيد احمد الصغير)
حصة.

تم تعيي7 السيد احمد) (: التسيير)
الصغير كمسير للشركة.

من) تبتدئ  االجتماعية:) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في)32)دجنبر.

باملحكمة) تم  ( القانوني:) اإليداع 
بتاريخ) الذهب  بواد   االبتدائية 
 753/(3(( ))3)،)تحت)  22)مار3)
وبالسجل التجاري تحت رقم)7)23).
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 BENAD CONSULTING
SAHARA

تأسيس شركة 
بتاريخ) العرفي  للعقد   تشعا 
تم وضع قواني7) (،(3(( فبراير) ((3  

الشركة ذات املميزات التالية:
 BENAD ( ( ( ( (: ( ( ( ( ( التسمية)

.CONSULTING SAHARA
ذات) شركة  (: ( القانوني) الشكل  (
املسؤولية املحدودة و ذات الشريك)

الوحيد.
يتعلق نشاط) (: ( ( ( ( ( ( ( ( املوضوع)

الشركة سواء)باملغرب أو خارجه):)
مكتب استشارات قانونية تأسيس)

الشركات.)))
األمير) شارع  (: ( ( الرئي�سي) املقر  (
موالي عشد هللا ساحة الحرية رقم)32 

الححي املحمدي))العيو7.
الرأسمال:))حدد في مشلغ)233.333  
حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 
للواحدة في ملك السيدة) ( (233 فئة)

ايت سعيد بشرى.))
اإلدارة)):)تسيير من طرف)))السيدة))

ايت سعيد بشرى.))
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)
رقم) تحت  (،(3(( مار3) (7 ( بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (637/(3((

.73635
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STE GLORIA SOUTH
تأسيس شركة 

بتاريخ)) العرفي  للعقد  تشعا 
قواني7) وضع  تم  ( (26/33/(3((

الشركة ذات املميزات التالية:

 GLORIA ( ( ( ( ( ( ( ( (: ( ( ( ( ( التسمية)
.SOUTH

ذات) شركة  (: ( القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة و ذات الشريك)

الوحيد.
يتعلق نشاط) ( (: ( ( ( ( ( ( ( ( املوضوع)

الشركة سواء)باملغرب أو خارجه):)
مقالع) جميع  استغالل  (، كسارة)
والسمسرة) العمولة  الح�سى.) رمل 

وبيع منتجات املحاجر.
الحي االداري) (: ( ( املقر الرئي�سي) ( ( (

زنقة السمراء)رقم)28)العيو7)).
الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 
حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 
السيد)) ملك  في  للواحدة  ( (233 فئة)

هشام أهل حماد.
اإلدارة)))):)تسيير من طرف)))السيد))

هشام أهل حماد.
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)
تحت) (،(3(( مار3) (26 ( بتاريخ)
رقم) تجاري  سجل  (738/(3(( رقم)

.73775
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GLORIA FISHING
تأسيس شركة 

بتاريخ العرفي  للعقد   تشعا 
تم وضع قواني7) (،(3(( مار3) (26   

الشركة ذات املميزات التالية:
 GLORIA ( ( ( ( ( ( ( ( (: ( ( ( ( ( التسمية)

 FISHING
ذات) شركة  (: ( القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة و ذات الشريك)

الوحيد
املوضوع))):)يتعلق نشاط الشركة)

سواء)باملغرب أو خارجه):)
جميع األنشطة املتعلقة بالصيد)

و الشحر.)
الضشاط) نادي  (: ( ( الرئي�سي) املقر 

عمارة)))الشقة)3)العيو7)).
حدد في مشلغ) ( (: ( ( ( ( ( ( ( ( الرأسمال)
 2333 إلى) مقسمة  درهم  (233.333
حصة من فئة)233))للواحدة في ملك)

السيد))هشام أهل حماد.
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اإلدارة)))))):)تسيير من طرف)))السيد))

هشام أهل حماد.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)

رقم) تحت  (،(3(( مار3) (26 بتاريخ)

رقم) تجاري  سجل  (737/(3((

.73767
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STE HIBAD CONSEIL

 APPT( N°23 LOTISSEMENT

SOUNBOULA(،(11060،(SALE(MAROC

 STE TORCULAR
 SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي عمارة 33 شقة 8 

زنقة موالي أحمد لوكيلي حسا7 - 

3)233 الرباط املغرب

السجل التجاري  رقم : 258739

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):

.TORCULAR SARL AU 

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

املعلوميات و تجهيزات املكاتب.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

33)شقة)8)زنقة موالي أحمد لوكيلي)

حسا7)-)3)233)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: مراد) الحصب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مراد  الحصب  السيد 
مجموعة) النهضة  حي  (623 رقم)

الوحدة)23)23)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مراد  الحصب  السيد 
مجموعة) النهضة  حي  (623 رقم)

الوحدة)23)23)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2585.
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STE HIBAD CONSEIL
 APPT( N°23 LOTISSEMENT

SOUNBOULA(،(11060،(SALE(MAROC

 STE FULU
SARL AU

 شركة ذات مسؤلية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي شقة رقم 22 عمارة 
59 شارع ابن سيناء اكدال - 23393 

الرباط املغرب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
السجل التجاري رقم : 258737

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)
.FULU SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تسيير) االشخاص,) و  الشضائع 

املشاريع.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شقة رقم)
22)عمارة)59)شارع ابن سيناء)اكدال)

- 23393)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: مراد) الحصب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مراد  الحصب  السيد 
مجموعة) النهضة  حي  (623 رقم)

الوحدة)23)23)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مراد  الحصب  السيد 
مجموعة) النهضة  حي  (623 رقم)

الوحدة)23)23)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2587.
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STE HIBAD CONSEIL

 APPT( N°23 LOTISSEMENT

SOUNBOULA(،(11060،(SALE(MAROC

 STE SATU GARD
 SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة)

ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي 8) شارع موالي 

اسماعيل شقة 29 حسا7 - 3)233 

الرباط املغرب

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

258735

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SATU (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GARD SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

الحراسة.

8))شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

(- حسا7) (29 موالي اسماعيل شقة)

3)233)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: مراد) الحصب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مراد  الحصب  السيد 
مجموعة) النهضة  حي  (623 رقم)

الوحدة)23)23)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مراد  الحصب  السيد 
مجموعة) النهضة  حي  (623 رقم)

الوحدة)23)23)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2583.
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STE HIBAD CONSEIL

 APPT( N°23 LOTISSEMENT

SOUNBOULA(،(11060،(SALE(MAROC

 STE CFI PROJECT
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي عمارة 33 شقة 8 
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسا7 - 

3)233 الرباط املغرب

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

258639

تأسيس شركة
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):

.CFI PROJECT SARL AU 

استشارة) (: غرض الشركة بإيجاز)

التسيير,)تسيير املشاريع.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

33)شقة)8)زنقة موالي أحمد لوكيلي)

حسا7)-)3)233)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

فوكام) شومغا  ايفيرنولد  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

فوكام) شومغا  ايفيرنولد  السيد 

داخلية املعهد املتخصص) عنوانه)ا()

املسيرة) التطشيقية  التكنولوجية  في 

الجديدة)7333))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

فوكام) شومغا  ايفيرنولد  السيد 

داخلية املعهد املتخصص) عنوانه)ا()

املسيرة) التطشيقية  التكنولوجية  في 

الجديدة)7333))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم))283.
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Etude maitre fatima zahra el hallaoui

notaire

 Avenue Imam Ali résidence ,239-222

Touahri 8, bureau n° 2 kénitra

Tél : 35.37.39.77.99

STARRY SKY IMMO
بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب)

الحالوي،) الزهراء) فاطمة  األستاذة 

فبراير) (( بتاريخ) بالقنيطرة،) موثقة 

مار3) (7 ))3)،)سجل بالقنيطرة في)

))3)،)سجل اإليداع):)5956/))3).

أمر باألداء):)5533/))3).

عشد) سيمو  ايت  السيد  قام 

التعريف) لشطاقة  الحامل  الرحيم 

القاطن) ( ( (A332726 ( الوطنية رقم)

طريق) (67 رقم) اشماعو  حي  بسال،)

حصصه) مجموع  ببيع  القنيطرة،)

التي) حصة  (2333 أي) االجتماعية 

 Starry ( يمتلكها في الشركة املسماة)

الوحيد،) الشريك  ذات  (Sky Immo
زاوية) بالقنيطرة،) االجتماعي  مقرها 
عشد) موالي  وشارع  معمورة،) زنقة 

رقم)) مكتب  البركة،) إقامة  الرحما7 
التجاري) بالسجل  مسجلة  (C3(

للقنيطرة تحت) باملحكمة االبتدائية 
ميكو) حسي7  للسادة  (53333 رقم)

الوطنية)) التعريف  لشطاقة  الحامل 

الداودي) محمد  والسيد  (C7(352(

الوطنية)) التعريف  لشطاقة  الحامل 

محراز) محمد  والسيد  (C977786

الوطنية)) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C533352

وذلك بنسشة):

333)حصة للسيد محمد الداودي)؛

333)حصة للسيد محد محراز)؛

373)حصة للسيد حسي7 ميكو.

التسيير):

موالي) سيمو  ايت  السيد  قدم 

عشد الرحيم استقالته وعي7 السيد)

حسي7 ميكو كمسير وحيد للشركة.

القانوني) الشكل  تغير  وبذلك 

املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

إلى) الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

اإليداع القانوني):

تم اإليداع القانوني لشيع الحصص)

 starry sky ( لشركة) االجتماعية 

immo)بكتابة الضشط لدى املحكمة)

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)2392.
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 SOCIETE DE PROMOTION

IMMOBILIERE MESSAOUD II
 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 401 AVENUE

 HASSAN II IMM CINEMA

PARADISE 1ER(ETAGE - RABAT

موت مسير مساعد للشركة

الجماعي) املحضر  بموجب 

أحاطت) (،(3(( يناير) ((5 بتاريخ)

الراحل) بوفاة  العامة  الجمعية 

بتاريخ) غندوري  مسعود   السيد 

 7))ديسمبر)2)3)))شهادة وفاة رقم)

مسير) بصفته  ()(3(2/2335/(333

 MESSAOUD II للشركة) مساعد 

 SARL SOCIETE DE PROMOTION

IMMOBILIERE)املسجلة في السجل)

 77369 التجاري بالرباط تحت رقم)

السيد) من  بكل  االحتفاظ  وقرر 

غندوري) فاطمة  غندوري،) خديجة 

وإيما7 غندوري.

لقد إعلن كل من السيدة خديجة)

وإيما7) الغندوري  وفاطمة  غندوري 

االجتماع) في  الحاضرات  غندوري 

قشولهن بالوظيفة املنسوبة لهن.

كما ستكو7 الشركة ملزمة بشكل)

للمديرات) املشترك  بالتوقيع  صحيح 

املشاركات الثالثة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(2 مار3) (25 بتاريخ)

.2((97(
للخالصة والشيا7

فيدكس
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CABINET(QUICK(WAY

Conseil(comptable,(fiscale(et(juridique

 Mob(:(212661611293-((fixe(:

(2(553273669

E-mail : quickway(322@gmail.com

 SOCIETE NICE RENT CAR
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) ((3(( يناير) ((2 بالرباط بتاريخ)
شركاء)شركة نايس رانت كار ش.م.م)
ذات رأسمال)233.333)درهم تأسيس)

الشركة كما تقرر ما يلي):
الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدو7 سائق.
رقم) املنزه  حي  (: االجتماعي) املقر 

672)حي يعقوب املنصور،)الرباط.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (233

بي7 الشركاء)على الشكل التالي):
 2333 (: الوزاني) يوسف  السيد 

حصة)؛
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التسيير):)السيدة بشرى الوحيدي.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.2579(2
لتأسيس) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الشركة 

يوم)25)فبراير)))3).
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 ABBVIE
BIOPHARMACEUTICALS

فرع
املقر االجتماعي : الطابق األر�سي 

بزنس سنطر شرق أنفا بليس، شارع 
لكرنيش، الدار الشيضاء، املغرب
رقم السجل التجاري : 8669)3

الشريك) قرار  بمقت�سى 
أكتوبر) (28 بتاريخ) الوحيد 
 ABBVIE الشركة) (،(3(2

 B I O P H A R M A C E U T I C A L S

املسؤولية ذات  شركة  (GMBH
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املحدودة بشريك وحيد ذات الفرع) (
 ABBVIE PHARMACEUTICALS
بالدار) التجاري  السجل  في  مسجل 
على) تقرر  (3(8669 ( رقم) الشيضاء)

وجه الخصوص ما يلي):
من) للفرع  االجتماعي  املقر  تغيير 
إقامة ازور مكتب) شارع أنفا،) (،232
إلى املقر التالي) الدار الشيضاء) 22)ب،)
الطابق األر�سي بزنس سنطر شرق) (:
الدار) لكرنيش،) شارع  بليس،) أنفا 

الشيضاء،)املغرب.
عقد السيد طه ايت) إقرار بإنهاء)
حني7 من واليته كممثل قانوني للفرع.
احمد) سد  السيد  تعيي7 
من الجنسية الجزائرية،) صفصاف،)
في حسي7) (2978 7)ديسمبر) املولود بـ)
الحامل لجواز السفر) داي الجزائر،)
قلف) في  واملقيم  (279853839 رقم)
سيتي مدينة خضراء،)الدار الشيضاء،)
الجديد) القانوني  كاملمثل  املغرب،)

للفرع)؛
القرار) لهذا  القانوني  االيداع  تم 
الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
الرقم) ( ))3))تحت) 26)مار3) بتاريخ)

.233(9
لالستخراج واالشارة
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STUDIO IL SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE SARL
 AU CAPITAL DE CENT MILLE

DIRHAMS
 DIVIS2 EN(MILLE(PARTS

 SOCIALES DE CENT DIRHAMS
CHACUNE

 SIEGE(SOCIAL  :  AV(EL
 MOUKAWAMA(RUE(ABIDJAN
 IMM(N° 21 3EME(ETAGE(APPT

N° 8 OCEAN - RABAT
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
مار3)))3))بالرباط،)قد تم تأسيس)
والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

.STUDIO IL SARL(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)وكالة التواصل)

وتنظيم الحفالت.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

مقسم على)23333)حصة بثمن)233 

درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقاومة) شارع  (: االجتماعي) املقر 
الطابق) ((2 عمارة) أبيدجا7  زنقة 

الثالث شقة)8)املحيط الرباط.

التسيير):)

الحامل) لكشيري،) إدريس  السيد 

رقم)) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.AE227855

مسير الشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط.

(: التجاري) السجل  في  االندراج 
سجلت الشركة في السجل التجاري)

بتاريخ (258637 رقم) تحت   الرباط 

 27)مار3)))3).
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 AYN MEDIA GROUP  SARL
في) مؤرخ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�سى 

الداخلة،))بـــــــتاريخ)27/)3/))3))،قـــد)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تـــم 

املحدودة.

       AYN MEDIA GROUP  SARL

التـــــــــــــــــــسمية):))))))))))

الهـــدف االجتماعي):

الصحافة اإللكترونية،)السمعية،)

الشصرية واملكتوبة.

)إنتاج املحتوى السمعي الشصري،)

إعالنات،)افالم.)

أنواع) جميع  وتنظيم  إنتاج 

املؤتمرات والنقاشات املشاشرة.

البرامج) أنواع  جميع  إنتاج 

التلفزية.
رأســمال الشركـة):)233333)درهــــم)

)حـــــصة من فــــــئة) (2333 إلى) ( مقسـمة)

233)درهم للحصة الواحــدة.

بنعي�سى ابن زروال))733)حصة
نور الدين لشهب))33))حصة

عشد الصمد الراجي)))33))حصة
 (33 ( ( عشد الرحيم املنار السليمي)

حصة.
من) ابــــتداء) ســنة  (99 (: املــــــــــــدة)
تاريــــخ) من  أي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجاري.
من فاتح يناير إلى (:  السنة املالية)
عـــــدا) ما  سنة  كل  من  ديسمبر  (32  
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
املـــــــــــقر):)حي السالم)،)زنقة))2)رقم)

7)))-)الداخلة.
املســــــــير:)عشد الصمد الراجي

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
(3757
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Ste HZ RESTAURANT
 SARL

تأسيس شركة
يوم) محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الرباط) في  مسجل  ((3(( فبراير) (25
بتاريخ)26)فبراير)))3))قد تم تأسيس)

الشركة ذات املسؤولية املحدودة.
)الهدف االجتماعي):

مطعم)؛
ممو7 حفالت)؛

غرفة شاي.
درهم) (23.333 الشركة) رأسمال 
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسم 

233.33)درهم للحصة الواحدة.
السيد زوهير املود7)533)حصة)؛
السيد هيثم الهيشاوي)533)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
عمارة) الوداية  رياض  (: العنوا7)

رقم)37)محل رقم)93)تمارة.
املود7) زوهير  السيد  (: املسير)

والسيد هيثم الهيشاوي.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 7677 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 
رقم السجل) ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

التجاري)235683.
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SARHANI CARS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي تمارة بتاريخ)

القانو7) وضع  تم  ((3(( مار3) (7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الخصائص) واحد  شريك  املحدودة 

التالية):

 SARHANI CARS (: التسمية)

.SARL AU

تأجير) (: االجتماعي) الهدف 

السيارات بدو7 سائق حصري.

رقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 

عي7) تجزئة السعادة،) (( العمارة) (27

عتيق،)تمارة.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (2333 على) موزعة  درهم 

وزعت) للحصة  درهم  (233 فئة)  من 

كما يلي):

السيد لحسن حمراوي)2333)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

السيد لحسن حمراوي) (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)

باملحكمة االبتدائية بتمارة) ( الضشط)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

235699)إيداع قانوني رقم)7655.

302 P

IZARAF TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بالرباط بتاريخ)

القانو7) وضع  تم  ((3(( يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة الخصائص التالية):



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5594

 IZARAF TRAVAUX (: التسمية)

.SARL

الهدف االجتماعي):

استيراد وتصدير)؛

التجارة العامة)؛

أعمال مختلفة.

 9 3)عمارة) املقر االجتماعي):)شقة)

زنقة فار صوفيا،)املحيط،)الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (2333 على) موزعة  درهم 

وزعت) للحصة  درهم  (233 فئة)  من 

كما يلي):

السيد بدر إزراحن)533)حصة)؛

السيد عرفة إزراحن)533)حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

إزراحن) بدر  السيد  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجاري بمكتب)

الرباط) التجارية  باملحكمة  ( الضشط)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (8 بتاريخ)

)69))2)إيداع قانوني.
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SOMOBEN
بيع الحصص االجتماعية

العام) الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد) العادي  الغير  االستثنائي 

قرر مساهمي) ((3(( يناير) (7 بتاريخ)

الشركة)SOMOBEN)ما يلي):

بيع الحصص االجتماعية كالتالي):)

بنعطية الحمداوي إلى محمد بوكرمة)

حصصه في الشركة،)أي)2333)حصة)

درهم لكل حصة ما يعادل) (233 ب)

233.333)درهم.

الضشط) بمكتب  اإليداع  تم 

بتاريخ) بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

8)مار3)))3))تحت رقم)695))2.
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée par l’Etat
 N°78 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar
3537 93 2( (3 /3537 37 87 82

3537 93 2( (3
KENITRA

PHYTO ABOU YASSER
ش.ذ.م.م ذات الشريك الواحد
املقر االجتماعي : سيدي محمد 

لحمر، املركز
القرار) محضر  بمقت�سى 
 PHYTO ABOU االستثنائي لشركة)
الشريك) ذات  ش.ذ.م.م  (YASSER
ديسمبر) (32 بتاريخ) املنعقد  الواحد 

2)3)،)تقرر ما يلي):
لشركة) مسشقة  تصفية  (- (2
ش.ذ.م.م) (PHYTO ABOU YASSER

ذات الشريك الواحد.
الشركة) مسيرة  ذمة  إبراء) (- ((

السيدة السوي�سي سعاد.
في) للشركة  مصفية  تسمية  (- (3

شخص السيدة السوي�سي سعاد.
سيدي) (: التصفية) عنوا7  (- (7

محمد لحمر املركز.
لهذا) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحضر 
أربعاء)الغرب بتاريخ)23)مار3)))3) 
بملف السجل) ((3((/33 تحت رقم)

التجاري رقم)6253).
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée par l’Etat
 N°78 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar
3537 93 2( (3 /3537 37 87 82

3537 93 2( (3
KENITRA

MEDNI BUSINESS
املقر االجتماعي : حي هند )، رقم )9 
مكرر، الطابق األر�سي، سوق أربعاء 

الغرب
 MEDNI(تشعا لعقد تأسيس شركة
(،(3(( مار3) (3 بتاريخ) (BUSINESS
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة،)مميزاتها هي كالتالي):

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

.MEDNI BUSINESS(:(التسمية
أشغال) (: الرئي�سي) املوضوع 

مختلفة أو بناء.
املقر االجتماعي):  حي هند )، رقم )9 
مكرر، الطابق األر�سي، سوق أربعاء 

الغرب.
املدة : 99 سنة.

السنة املالية : تشدئ السنة املالية 
في فاتح يناير وتنتهي في 32 ديسمبر 

من كل سنة.
رأسمال  : حدد  الشركة  رأسمال 
درهم،   (33.333 مشلغ  في  الشركة 
مقسمة إلى 333) حصة اجتماعية 

من فئة 233 درهم للواحدة.
الشكل  على  الحصص  تخصص 

التالي :
دوار  أحمد،  الشاز  السيد 
احسينات، قيادة الشحارة، أوالد عياد، 
حصة   683 الغرب،  أربعاء  سوق 

اجتماعية ؛
تجزئة  السالم،  الشاز عشد  السيد 
موالي   ،38( رقم  الجميل،  املنظر 

بوسلهام، 663 حصة اجتماعية ؛
الشاز محمد، مركز موالي  السيد 

بوسلهام، 663 حصة اجتماعية ؛
املجموع 333) حصة اجتماعية.

محمد،  الشاز  السيد   : اإلدارة 
الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 

.GB(3(673 رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقواني7)
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 أربعاء)الغرب بتاريخ)23)مار3)))3) 

تحت رقم))3/))3).
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ABRAR AGRO
SARLAU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الواحد

مشلغ رأسمالها : 36.333.333 درهم
عنوا7 مقرها االجتماعي: الكولي7 22 

 الطابق األول سيدي معروف، 
الدار الشيضاء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فاتح مار3)))3))بالدار الشيضاء،)تم)

اتخاد القرارات التالية):
استقالة السيد إبراهيم مجاهد،)

من مهامه كمسير للشركة)؛
فيصل،) قرم�سي  السيد  تعيي7 

مسيرا جديدا للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار   التجارية 

27)مار3)))3))تحت رقم)827799.
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ABRAR PATRIMOINE
SARLAU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الواحد

مشلغ رأسمالها : 233.333 درهم
عنوا7 مقرها االجتماعي: الكولي7 22 

 الطابق األول سيدي معروف، 
الدار الشيضاء

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
تم) الشيضاء،) بالدار  ((3(( مار3)

اتخاد القرارات التالية):
استقالة السيد إبراهيم مجاهد،)

من مهامه كمسير للشركة)؛
فيصل،) قرم�سي  السيد  تعيي7 

مسيرا جديدا للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار   التجارية 
27)مار3)))3))تحت رقم)827798.
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LES JARDINS DE SETTAT
SARL AU 

مشلغ رأسمالها : 533.333 درهم
عنوا7 مقرها االجتماعي : )) زنقة 

 الروي�سي الطابق ) بوسيجور
الدار الشيضاء

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بالدار) ((328 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 
تم اتخاد القرارات التالية) الشيضاء،)

بموجب عقد موثق):
تنازل السيد نورالدين الزين عن)
2533)حصة اجتماعية لشركة أبرار)

انفيست)؛



5595 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

الزين)) نورالدين  السيد  استقالة 
من مهامه كمسير مشارك للشركة)؛

فيصل) قرم�سي  السيد  تعيي7 
مسيرين) الكزاري  عشداإلله  والسيد 

باملشاركة للشركة)؛
 LES JARDINS DE تحويل شركة)
من شركة ذات املسؤولية) (SETTAT
إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة لشريك وحيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار   التجارية 
27)مار3)))3))تحت رقم)5)8275.
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 GROUPEMENT JAIME
RIBEIRO CONDURIL

SARL
SUCCURSAL

قرر مجلس) ((3(( فبراير) (22 في)
التكميلية) الشركات  مجموعة  إدارة 
 GROUPEMENT TUNEL اإلضافية)
 DE NADOR, CONSTRUCAO
باملغرب) نفوذ  لهم  والذين  (ACE
 GROUPEMENT املسماة) لشركة 
 JAIME RIBEIRO CONDURIL

SARL SUCCURSAL)ما يلي):
الفرع) ممثلي  إقالة 
 GROUPEMENT JAIME RIBEIRO
 LUIS FILIPE السيد) (CONDURIL
 MOREIRA DE MELO SAMPAIO
 LUIS BARTOLOMEU والسيد)
.GUERRA PERESTRELO CALDAS
للفرع) ممثلي7  تعيي7 
 GROUPEMENT JAIME RIBEIRO
 FERNANDO CONDURIL،)السيد)
 JOAQUIM QUEIROS RIBEIRO
حامل بطاقة اإلقامة رقم)3329836 
 ANTONIO BARACAS DE والسيد)
صاحب) (ANDRADE MIRAGAIA
 7372693 رقم) اإلقامة  بطاقة 

كمدرين ممثلي7.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط)
بالناضور) االبتدائية   باملحكمة 

تحت رقم)2329.
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H TOOLS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد) الشريك  قرار  بموجب 
تقرر) ((3(( مار3) فاتح  بتاريخ 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
وتشعا لذلك) محدودة بشريك واحد.)

فإنها تتكو7 من السيد همو حسني.
 H TOOLS (: الشركة) تسمية 

.SARL AU
نشاط الشركة):

أعمال متنوعة وأعمال الشناء)؛
تاجر معدات مكتبية)؛

استيراد وتصدير.
78)شارع فال ولد) (: )مقر الشركة)

عمير الشقة رقم)2)اكدال الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
درهما) ( (233.333 ( (: املال) رأ3 
مقسم على)2333)حصة بقيمة)233 

درهم للواحدة.)
همو) السيد  (: التوقيع) التسيير 

حسني.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالرباط بتاريخ)27)مار3)))3) 

تحت رقم)258635.
وهذا بمثابة مقتطف و بيا7)
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VERSATIS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسمالها يشلغ 725.333 درهم
املقر االجتماعي : شارع العرعار 
 سكتور 27 إقامة رقم 7 املتجر 

رقم 2 حي الرياض، الرباط
 تغيير املقر االجتماعي 

وتمديد النشاط االجتماعي
بتاريخ) مداوالت   بمقت�سى 
الجمعية) إ7  ((3(2 ديسمبر) (26

العامة غير العادية قد قررت):
 تغيير املقر االجتماعي للشركة من)):)
 شارع العرعار سكتور)27)إقامة رقم)7 

املتجر رقم)2)حي الرياض،)الرباط.

عشد) شارع  (: التالي) العنوا7  إلى 

 78 املومن إقامة الزاوية املتجر رقم)

حسا7 الرباط.

بإضافة) الشركة  نشاط  تمديد 

النشاط التالي):

ممول حفالت.

الشاقي بدو7 تغيير.)

وضع قانو7 أسا�سي جديد مرفق)

بما سشق من التعديالت.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بالرباط  التجارية   املحكمة 

27)مار3)))3))تحت رقم))3373)2.
وهذا بمثابة مقتطف و بيا7
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RIHANNA FASHION
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد)) الشريك  قرار  بموجب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية) تقرر 

وتشعا لذلك) محدودة بشريك واحد.)

فإنها تتكو7 من السيد نويدر خالد.

))نشاط الشركة):

استيراد وتصدير)؛

تاجر املالبس.
زاوية زنقة اوسلو) (: الشركة) مقر 

 2 الكريم الخطابي رقم) وشارع عشد 

حي املحيط الرباط.

 RIHANNA (: الشركة) تسمية 

.FASHION SARL AU

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
 رأ3 املال):)حدد في)233.333)درهما)

مقسم على)2333)حصة بقيمة)233 

درهم للواحدة.)

نويدر) السيد  (: التوقيع) التسيير 

خالد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)26)مار3)))3)  

تحت رقم)258723.       
وهذا بمثابة مقتطف و بيا7))
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JOB SYSTEM

SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد)) الشريك  قرار  بموجب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية) تقرر 

وتشعا) واحد.) بشريك  محدودة 

لذلك فإنها تتكو7 من السيد عادل)

العرو�سي).

نشاط الشركة):

لصالح) متنوعة  خدمات  تقديم 

املؤسسات الخاصة والعمومية وغيرها).

 33 رقم) عمارة  (: الشركة)  مقر 

لوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 رقم)

حسا7 الرباط.

 JOB SYSTEM (: تسمية الشركة)

.SARL AU

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

 رأ3 املال):)حدد في)233.333)درهما)

مقسم على)2333)حصة بقيمة)233 

درهم للواحدة.)

عادل) السيد  (: التوقيع) التسيير 

العرو�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)27)مار3)))3)  

تحت رقم)258757 .   
وهذا بمثابة مقتطف وبيا7)

314 P

LUX RABAT CERAME

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد 

الواحد)) الشريك  قرار  بموجب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية) تقرر 

وتشعا لذلك) محدودة بشريك واحد.)

بوشعيب) السيد  من  تتكو7  فإنها 

بوعشدلي.
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نشاط الشركة):

تاجر مستورد)؛

مقاول أعمال متعددة.)

ولد) فال  شارع  الشركة:78) مقر 

عمير الشقة رقم)2)اكدال الرباط).

 LUX RABAT (: الشركة) تسمية 

.CERAME SARL AU

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
رأ3 املال):)حدد في)233.333)درهما)

مقسم على)2333)حصة بقيمة)233 

درهم للواحدة.)

التسيير التوقيع):)السيد بوشعيب)

بوعشدلي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)26)مار3)))3)  

تحت رقم)258725.   

وهذا بمثابة مقتطف وبيا7))
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 MANAGEMENT PROJETS

AISEMENTENT
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  قد  ((3(( فبراير) (25

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 MANAGEMENT (: التسمية)

.PROJETS AISEMENTENT

مقاول الشناء) (: الهدف االجتماعي)

وأعمال متنوعة.
رأسمال الشركة : 233.333 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

عي7  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

 ،23( عمارة  الثاني،  الدور  اتار3، 

شقة 7، الصخيرات.

الصمد  عشد  السيد   : التسيير 

انسانس والسيد عصام اعطي.

اإليداع القانوني):)6))فبراير)))3).
رقم التقييد باملحكمة االبتدائية)

تمارة)235772.
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 STE CHARNOUBI ATLAS

 DES CONSTRUCTIONS

 TRAVAUX PUBLIC ET DE

COMMERCE
SARL

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

 (3(( فبراير) ((5 بتاريخ) بمريرت 

فبراير) ((8 بتاريخ) واملسجل بخينفرة 

تم وضع) (RE2779 تحت رقم) ((3((

ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 

مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي):

 STE CHARNOUBI (: التسمية)

 ATLAS DES CONSTRUCTIONS

 TRAVAUX PUBLIC ET DE

.COMMERCE

الهدف):)

أشغال الشناء)واألشغال املختلفة،)

الصالح) املاء) قنوات  تمديد  أشغال 

للشرب)؛

أشغال الترصيص والكهرباء)؛

املعاد7،) على  وتنقيب  أشغال 

الشيع وشراء)مواد الشناء)؛

الخاصة) تصدير واستيراد اآلالت 

بالشناء)وعلى العموم جميع املعامالت)

املتعلقة) املشاشرة،) والغير  املشاشرة 

بالشركة والتي تساهم في تنميتها.

الخامس،) محمد  شارع  (:  املقر)

رقم)33)،)شقة)2)الطابق)2،)بمريرت.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

رأسمال) تحديد  تم  (: الرأسمال)

درهم) (233.333 مشلغ) في  الشركة 

حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)

للحصة) درهم  (233 قيمة) ذات 

الواحدة موزعة كما يلي):

 2333 حمادي) شرنوبي  السيد 

حصة.

السيد شرنوبي حمادي) (: الشركاء)

الشريك الواحد للشركة.

الزمنية) املدة  حددت  (: املدة)

من يوم) سنة ابتداء) (99 للشركة في)

تسجيله في السجل التجاري.

السيد شرنوبي حمادي) (: التسيير)

الوحيد للشركة ملدة غير) هو املسير 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بخنيفرة قسم السجل التجاري تحت)

رقم)83)بتاريخ)3)مار3)))3).
للشيا7 والنشر
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RESIDENCE AL MADINA
S.A.R.L 

إقامة املدينة ش.م.م.

ش.م.م

برأسمال 233.333 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة سكيكينة، 

عمارة )8، شارع الحسن الثاني، 

تمارة

ICE : 003.005.223.000.061

تحويل املقر االجتماعي للشركة 
I)-)بقرار من الجمع العام االستثنائي)

(،(3(( فبراير) ((8 يوم)  املنعقد 

املدينة») »إقامة  شركة) شركاء) قرر 

ش.م.م ما يلي):)

2)-)تحويل املقر االجتماعي للشركة)

من) العام،) الجمع  يوم  من  ابتداءا 

إقامة املنصور،)زنقة موالي سليما7،)

عمارة) تجزئة سكيكينة،) إلى  الرباط 

)8،)شارع الحسن الثاني،)تمارة.

)املقر) الرابع) الفصل  تغيير  (- ((

االجتماعي()من القانو7 األسا�سي تشعا)

لذلك.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  ضشط  كتابة 

 (3(( مار3) (26 ملدينة الرباط يوم)

اإليداع) وتم  (2((.997 رقم) تحت 

القانوني لدى كتابة ضشط املحكمة)

االبتدائية ملدينة تمارة يوم)27)مار3)

وتم تسجيل) (7698 ))3))تحت رقم)

رقم) تحت  السجل  بنفس  الشركة 

 .235.757
مقتطف وبيا7 إلشهار
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

N.O.S TRAVAUX
ش.م.م

رقم B)52، دوار رجافاهلل، أكادير

عرفي) عقد  بمقت�سى  (- (2

بتاريخ أكادير  بمدينة   موقع 

بتاريخ ومسجل  ((3(( ( يناير) (32   

تم) بأكادير،) ((3(( فبراير) ((5

لشركة) األسا�سي  القانو7  وضع 

تتميز) املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخاصيات اآلتية):

شركة) (: االجتماعية) التسمية 

N.O.S TRAVAUX)ش.م.م.

الشركاء):

السيدا7 الصغير هشام والفروج)

نور الدين.

الغرض االجتماعي):

األشغال) مختلف  في  مقاول 

والخدمات.

التجارة بصفة عامة.

االستيراد والتصدير.
املقر االجتماعي):)رقم)B)52،)دوار)

رجافاهلل،)أكادير.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99  

النهائي للشركة.
:)حدد رأ3 املال مشلغ) رأ3 املال)

 5333 إلى) مقسم  درهم  (533.333

233)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

 (533 (: هشام) الصغير  السيد 

حصة اجتماعية.

والفروج نور الدين):)533))حصة)

اجتماعية.

املجموع):)5333)حصة اجتماعية.

عي7 السيدين الصغير) (: التسيير)

هشام والفروج نور الدين كمسيرين)

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)32)ديسمبر،)واستثناء)

األولى) االجتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجاري.
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كافة) خصم  بعد  (: األرباح)

التكاليف القانونية وكذا املنصوص)

عليها في القانو7 األسا�سي يوزع الشاقي)

على الشركاء)نسشة حصصهم في رأ3)

املال االجتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( مار3) فاتح  يوم 

.238779

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

تحت) ((3(( بأكادير يوم فاتح مار3)

رقم)53655.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

ETTIR MENUISERIE شركة
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد

تجزئة كمال الدين )، زنقة رجاء، 

أوالد تايمة، إقليم تارودانت 

الفسخ املشكر 
مداوالت) محضر  بمقت�سى  (- (2

لشركاء) االستثنائي  العام  الجمع 

شركة)ETTIR MENUISERIE)ش.م.م)

يوم) املنعقد  الوحيد،) الشريك  ذات 

الشريك) قرر  (،(3(2 ديسمبر) (23

الوحيد الفسخ املشكر للشركة وتعيي7)

حامل للشطاقة) السيد الطير حسن،)

والساكن) (JC893(5 رقم) الوطنية 

سيدي) جماعة  حماد،) أوالد  بدوار 

أوالد تايمة،)كمصفي) احماد اوعمر،)

 (( الفصل) ملقتضيات  طشقا  وذلك 

من القانو7 األسا�سي للشركة املعنية)

باألمر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتارودانت يوم)2))فبراير)))3))تحت)

الرقم)228.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

PHONESYS شركة
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد

التوطي7 : شركة مهى فيسك، عمارة 
الشياض، حي املويسات، شارع محمد 

الخامس، أوالد تايمة 
إقليم تارودانت

ترحيل املقر االجتماعي للشركة 
مداوالت) محضر  بمقت�سى  (- (2
املؤرخ) االستثنائي  العام  الجمع 
قرر الشريك) (،(3(( يناير) (7 بتاريخ)
الوحيد السيد بوكوطي جامع بشركة)
الشريك) ذات  ش.م.م  (PHONESYS

الوحيد،)ما يلي):
أ()ترحيل املقر االجتماعي للشركة)
املتواجد حاليا بشركة مهى فيسك،)
عمارة الشياض،)حي املويسات،)شارع)
إقليم) أوالد تايمة،) محمد الخامس،)
حي) (: اآلتي) العنوا7  إلى  تارودانت 
(،7 رقم) الشهداء،) زنقة  الحريشة،)

أوالد تايمة،)إقليم تارودانت.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بتارودانت يوم)2))فبراير)))3))تحت)

الرقم)38).
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

 JALAL شركة
 D’ALIMENTATION

GENERALE
»SOJALIM«

 ش.م.م ذات الشريك الوحيد
تجزئة دنيا 2، زنقة مكة، أوالد تايمة 

إقليم تارودانت
تغيير التسمية االجتماعية للشركة 

مداوالت) محضر  بمقت�سى  (- (2
املؤرخ) االستثنائي  العام  الجمع 
نوفمبر) ((5 بتاريخ) تايمة  أوالد 
 JALAL بشركة) قرر الشركاء) (،(3(2
 D’ALIMENTATION GENERALE
وباإلجماع) ش.م.م،) («»SOJALIM 

ما يلي):

تغيير التسمية االجتماعي لتصشح)
 SOCIETE TEIMA« (: يلي) كما 

.»INVEST SARL
 3 وعلى إثر ذلك تم تعديل املادة)
من القانو7 األسا�سي للشركة املعنية)

باألمر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
 (3(2 ديسمبر) ((9 يوم) بتارودانت 

تحت الرقم)272).
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ديوا7 األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار الشيضاء

69/67)شارع موالي ادريس األول،)الطابق)

األول،)الشقة رقم)3

الهاتف):)88 5) )8 ))35/ 99 28 )8 ))35

الفاكس):))7 25 )8 ))35

MODAPOINT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها االجتماعي : 7.333.333 

درهم
املكتب األيسر من الشناية املتواجدة 
بالطابق السفلي املتواجدة بالحي 

الصناعي بن مسيك سيدي عثما7 
موالي رشيد اإلقامة 237 رقم )3

السجل التجاري 27395)
التعريف الضريبي 73296389

تغيير املقر االجتماعي
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
التدالوي،) رشيد  محمد  األستاذ 
موثق بالدار الشيضاء)بتاريخ)5))و)8) 
ديسمبر)3)3)،)قرر الشركاء)ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
الصناعية) باملنطقة  الخالدية  اقامة 

موالي رشيد)3735).
الشناية  من  األيسر  املكتب   : إلى)
املتواجدة بالطابق السفلي املتواجدة 
مسيك  بن  الصناعية  باملنطقة 
سيدي عثما7 موالي رشيد اإلقامة 

237 رقم )3.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) ( التجارية) للمحكمة  التجاري 
الشيضاء)بتاريخ)26)أبريل)2)3))تحت)

رقم)8)275.
للخالصة والشيا7

األستاذ محمد رشيد التدالوي
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ديوا7 األستاذ محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار الشيضاء

69/67)شارع موالي ادريس األول،)الطابق)

األول،)الشقة رقم)3

الهاتف):)88 5) )8 ))35/ 99 28 )8 ))35

الفاكس):))7 25 )8 ))35

TRAVICORPS

شركة محدودة املسؤولية

رأسمال اجتماعي : 233.333 درهم

الدار الشيضاء - 23 زنقة احمد 

املجاطي إقامة األلب الطابق األول 

رقم 8

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذ محمد رشيد التدالوي،)موثق)

فبراير) ((3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار 

األسا�سي) النظام  وضع  تم  ((3((

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

بالخصائص التالية):

 TRAVICORPS« (: التسمية)

SARL»)شركة محدودة املسؤولية.

الهدف االجتماعي):)

اإلنعاش العقاري.

الوساطة.

واقتناء) عقاري  مجمع  إدارة 

عقارات.

استيراد وتصدير وتجارة وتسويق)

أي منتج أو مادة.

انشاء)وإدارة العقارات.

العقاري) الترويج  عمليات  جميع 

الشيع او االيجار.

وعموما):)جميع املعامالت التقنية)

الصناعية أو  التجارية  أو   والفنية 

)أو املالية أو املنقولة أو الغير املنقولة)

مرتشطة) تكو7  قد  التي  العقارية  أو 

بغرض) مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 

الشركة أو من املحتمل أ7 تساهم في)

امتداده.

(- الدار الشيضاء) (: املقر االجتماعي)

23)زنقة احمد املجاطي إقامة األلب)

الطابق األول رقم)8.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
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يحدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 233.333 مشلغ) في  الشركة  رأسمال 

الشكل) على  جميعها  محررة  درهم 

التالي):

(: طاوي) القادر  عشد  السيد 

53.333)درهم.

 F & SON INVEST : شركة)

53.333)درهم.

املجموع):)233.333)درهم.

في) الحصص  تحدد  (: الحصص)

كل) قيمة  حصة  (2333 إلى) مقسم 

جميعها) محررة  درهم  (233 واحدة)

على الشكل التالي):

 533 (: طاوي) القادر  عشد  السيد 

حصة.

 533 : F & SON INVEST شركة)

حصة.

املجموع):)2333)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر.

تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)

محددة من طرف السيد عشد القادر)

طاوي والسيد املصطفى عاللي.

وتلتزم الشركة في جميع عقودها)

السيد) ملسيرها  املشترك  بالتوقيع 

املصطفى عاللي والسيد عشد القادر)

طاوي.
تم اإليداع القانوني املركز الجهوي)

بتاريخ الشيضاء) بالدار   لالستثمار 

 23)مار3)))3))تحت رقم)535323.
للخالصة والشيا7

األستاذ محمد رشيد التدالوي

324 P

ARINSOFT TECHNOLOGIES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 233.333 درهم

بناية A الشقة 7 اقامة الغالية زنقة 

ضاية بن لعربي جنا7 سوي�سي، حي 

سوي�سي، الرباط

السجل التجاري : 276399 الرباط

تمديد الهدف االجتماعي
تحويل األسهم

العام) الجمع  ملداوالت  تشعا 

أكتوبر) (22 بتاريخ) العادي  غير 

 ARINSOFT« لشركة) (،(3(2
تقرر   «TECHNOLOGIES SARL 

ما يلي :

تمديد الهدف االجتماعي من خالل 

كمشيوتر،  أجهزة  »تأجير   : إضافة 

املكاتب،  وأثاث  معدات  توريد 

وتوفير الوصول إلى اإلنترنت األلياف 

الشصرية، واألمن واملعدات السمعية 

والشصرية، كاميرات مراقشة، وأجهزة 

وأجهزة  العرض  وشاشات  تلفاز، 

عرض الفيديو ومستلزمات املعامل.

املواد  جميع  وتصدير  استيراد 

أو غير  املرتشطة  واملنتجات املصنعة 

املرتشطة بالنشاط املذكور أعاله.

واملواد  املستلزمات  تجارة 

املتنوعة».

السيد  نقل   : األسهم  تحويل 

بنكراط اسماعيل إلى السيد اقديم 

جالل، حامل الشطاقة الوطنية رقم 

الشركة  من  سهم   266  ،JE93576

املذكورة.

تحويل األسهم : نقل السيد لحارتي 

مراد إلى السيد اقديم جالل، حامل 

 JE93546، رقم  الوطنية  الشطاقة 

267 سهم من الشركة املذكورة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

 25 مار3 ))3) تحت رقم 2877.

325 P

BERRA FOOD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 233.333 درهم

حي رياض، )) شارع العمارة E شقة 
رقم )، زنقة أرز، الرباط

السجل التجاري : 236935 الرباط

نقل املركز الرئي�سي 
غير) العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 

(،(3(3 ديسمبر) (28 بتاريخ) العادي 

 »BERRA FOOD SARL AU«(لشركة

تقرر ما يلي):

الرباط،) (: نقل املركز الرئي�سي من)

في الطابق األر�سي من) حي الرياض،)

محل) («LES CAMELIAS« مساكن)

. M7-2(رقم

 E إلى): حي رياض، )) شارع العمارة

شقة رقم )، زنقة أرز، الرباط.

من   : الشركة  اسم  تغيير 

.»BERRA FOOD« إلى «MAMIZ«

تعديل الهدف االجتماعي : مقاول 

ترحيل.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

 28 يوم  بالرباط  التجارية  املحكمة 

مار3 ))3) تحت رقم 3233)2.

326 P

MAMIZ

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 233.333 درهم

الرباط، حي الرياض، في الطابق 

 LES« األر�سي من مساكن

 2-M7 محل رقم «CAMELIAS

السجل التجاري : 278535 الرباط

نقل املركز الرئي�سي 

غير) العام  الجمع  ملداوالت  تشعا 

(،(3(2 فبراير) (25 بتاريخ) العادي 

تقرر) («MAMIZ SARL AU« لشركة)

ما يلي):

 33 نقل املركز الرئي�سي من):)مشنى)

لوكيلي) احمد  موالي  شارع  (8 شقة)

حسا7 الرباط.

الرياض،) حي  الرباط،) (: إلى)

مساكن من  األر�سي  الطابق   في 

.M5-2M3-2(محل رقم(«LES CAMELIAS«(

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

يوم بالرباط  التجارية   املحكمة 

 28 مار3 ))3) تحت رقم 3235)2.

327 P

PHATE RABAT
شركة مساهمة مبسطة

الرأسمال 526.333.) درهم
املقر االجتماعي : إقامة الصشاح، 

عمارة اميلشيل رقم 5، جر 7 سيم، 
الرباط

العام) الجمع  قرارات  على  بناء)
بتاريخ) الشركة  لشركاء) العادي  غير 
رئيس) وقرارات  ((3(2 ديسمبر) (23
تقرر) (،(3(( يناير) (3 الشركة بتاريخ)

ما يلي):
الزيادة من رأسمال الشركة بمشلغ)
مشلغ) إلى  لرفعه  درهم  ((.23(.333
إنشاء) درهم عن طريق  ((.526.333
3)2.3))سهما جديدا بقيمة اسمية)
يتم) منها،) لكل  درهم  (233 قدرها)
اكتتابها نقدا وتسديدها بالكامل من)

قشل الشركاء)خالل االكتتاب.
أوريليا7) السيد  استقالة  معاينة 

بوسك من مهامه كرئيس الشركة.
ملدة) الشركة  كرئيس  يعي7  أ7 
 LES CINEMAS محددة شركة) غير 
(،PATHE GAUMONT SERVICES
شارع) (،( ب) االجتماعي  املقر  ذات 
باريس) (75338 (،LAMENNNAIS
باريس) سجل  في  مسجلة  فرنسا،) (-
رقم) تحت  والشركات  للتجارة 
)73672)39)ويمثلها السيد أوريليا7)

بوسك بصفته مديرا مشاركا.
النهائي) التحقيق  معاينة 
بمشلغ) الشركة  رأسمال  من  للزيادة 
مشلغ) إلى  لرفعه  درهم  ((.23(.333
إنشاء) درهم عن طريق  ((.526.333
3)2.3))سهما جديدا بقيمة اسمية)

قدرها)233)درهم لكل منها.
إعادة التصميم النظام األسا�سي)

للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
مار3) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
))3))تحت رقم)973))2)والتسجيل)
للرباط) التجاري  بالسجل  التعديلي 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (25 بتاريخ)

.2873
لإليداع
الرئيس

328 P
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شركة حصار طرنصبور
الجمعية) قرار  بمقت�سى 

يوم) املنعقدة  العادية  الغير  العامة 

 SOCIETE« لشركة) (32/2(/(3(2

 HASSAR TRANSPORT SARL

 29 تجزئة) االجتماعي  ومقرها  («AU

مسعود) الحاج  شارع  االول  الطابق 

الوفكوي حي السالم أكادير.

2)-)التصفية النهائية للشركة.

تعيي7 السيد الشلح الخليل))) (- ((

لتصفية الشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (3

بتاريخ) باكادير  التجارية  املحكمة 

))3)/27/33))تحت رقم)238985.

329 P

STE SOGEFICOM

AJARTE - SARL  

الجمعية) قرار  بمقت�سى 

يوم)) املنعقدة  العادية  الغير  العامة 

 SOCIETE لشركة) ((5/3(/(3((

ومقرها االجتماعي) ( («AJARTE SARL
 ( املدائن) ب تجزئة زهرة  (2(7 رقم)

الطابق الثاني فا3.)

حصة و قدرها))) (533 تفويت) ( (- (2

درهم من العمراوي محمد)) (53.333

إلى السيد القر�سي عشد الرحيم).

وقدرها))) حصة  (533 تفويت) (-

درهم من السيد عشد االله) (53.333

عشد الرحما7))إلى السيد القر�سي عشد)

الرحيم.

 ))-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL-AU(إلى(SARL((من

السيد) وابراء) استقالة  (- (2

العمراوي محمد.

السيد) (: واالمضاء) التسيير  (- (7

القر�سي عشد الرحيم.

الى) االجتماعي  املقر  تحويل  ( (- (5
مكرر دوار) (96 رقم) ( (: العنوا7 االتي)

اوالد الطييب سايس فا3.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (6

بفا3 تحت رقم)) ( املحكمة التجارية)

))/2729)بتاريخ)))3)/26/33.

330 P

STE ZAZANE FRERES
SARL AU 

العام) الجمع  ملحضر  تشعا 
بتاريخ) بأكادير  املؤرخ  االستثنائي 
لشركة) ( قرر الشريك) ((7/3(/(3((
مال) رأ3  ذات  (ZAZANE FRERES
)درهم مقرها دوار) (523.333 يساوي)

ازرو طريق تارودانت ايت ملول.
))قرر املجلس):

-)انحالل مسشق وتصفية الشركة
للشركة) مصفي  بصفة  تعيي7  (-

السيد زازا7 احمد
بمقرها) للتصفية  املقر  تحديد  (-

االجتماعي املدكور اعاله.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت)) ( (27/33/(3(( بتاريخ) الكادير 

رقم)238976.
331 P

سوكوجستيو7
مكتب الدراسات،)والحسابات و االستشارة
2)زنقة أفغانستا7 رقم)7)حي املحيط الرباط

BENRAZ CAR
SARL AU

 28 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  بالرباط،) فبراير))3))
 BENRAZ( كار) راز  بن  شركة 
ذات) شركة  (،)CAR SARLAU
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد)

وخصائصها كتالي):
كار))) راز  بن  ( ( (: الشركة) اسم 

 (BENRAZ CAR SARLAU(
مضمو7 الشركة):)))كراء)السيارات)

بدو7 سائق.
مقر الشركة):))227)مكرر الطابق)
املنصور) يعقوب  حي  ج3،) الثاني،)

الرباط.
ألف) مائة  ( ( (: الشركة) رأسمال 
الى) مقسمة  ( درهم) (233.333 درهم)
233)درهم) 2333)حصة بقيمة) ألف)
للحصة الواحدة و كلها بحوزة السيد)

بن رزوق ادريس.
تسيير الشركة):)))تم تعيي7 السيد)
وحيد) كمسير  ادريس  رزوق  بن 

للشركة.

 5% بعد خصم) ( ( (: أباح الشركة)
تصرف) في  الشاقي  يودع  األرباح  من 

الشركاء.
التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
بتاريخ) (258657 التجاري تحت رقم)
التجارية) باملحكمة  (25/33/(3((

بالرباط.)
للشيا7 واالستشارة

332 P

STE FUNGILAND
I)-)قرر الشريك الوحيد في)))مار3)

: (3((
تغيير مسير الشركة.

قرر الجمع العام االستثنائي اقالة)
منصشه) من  الشكري  ياسي7  السيد 
كمسير للشركة وتعيي7 السيد أسامة)
كامل) مع  لها  جديد  مسير  الشكري 

الصالحيات.
الضشط) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II
قاسم) بسيدي  االبتدائية  باملحكمة 
مار3) (7 بتاريخ) ((8637 رقم) تحت 

.(3((
للنسخ والشيا7

الوكيل

333 P

STE FARISABLE
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
3)3))تم تأسيس ش.م.م)  27)يونيو)

ش.و)
 STE FARISABLE(:(اإلسم التجاري

.SARL AU
املقر االجتماعي : 75 شارع فرنسا 

شقة رقم 8 أكدال، الرباط.
النشاط : استغالل املقالع.

: حصة وحيدة  الشركة  رأسمال 
فريدة  السليماني  السيدة  لفائدة 

233.333 درهم.
املسير : السيدة السليماني فريدة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
بالرباط بتاريخ)27)فبراير)))3)))تحت))

رقم)258353.
334 P

TRAMATIS شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 233.333 درهم
املقر االجتماعي : الشقة رقم 7 

الطابق األول إقامة قادر مر3 الخير 
تمارة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
 8))فبراير)))3))تمت املصادقة على)
القانو7 األسا�سي لشركة شركة ذات 
وحيد ) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص التالية):
TRAMATIS SARL AU(:(التسمية

ذات  شركة   : القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املختلفة األشغال  (:  الهدف)
)أو الشناء)والتجارة.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 
مشاشرة بصفة  املرتشطة   التجارية 

)أو غير مشاشرة بنشاط الشركة.
 7 رقم) الشقة  (: االجتماعي) املقر 
الطابق األول إقامة قادر مر3 الخير)

تمارة.
درهم) (233.333 (: املال) ( رأ3)
فئة) من  حصة  (2.333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

التسيير):)السيدة حسناء)الشوكري)
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
مار3) (27 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)235695.
335 P

FROMATIS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة املستقشل 
شارع طارق ابن زياد رقم )3 تمارة

تعديالت في القانو7 األسا�سي
العام االستثنائي) الجمع  بموجب 
للشركة) ذات  ((3(( مار3) (3 بتاريخ)
وحيد بشريك  املحدودة  املسؤولية 
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 233.333 ))»FROMATIS»)رأسمالها)

مقرها تجزئة املستقشل شارع) درهم،)
تقرر) تمارة  (3( رقم) زياد  ابن   طارق 

ما يلي):

االجتماعية) الحصص  بيع  (- (2

التي كانت في حوزة السيدة حسناء)

 233 بقيمة) حصة  (2333 الشوكري)

درهم للحصة الواحدة.

باع) الشوكري  حسناء) السيدة 

 2333 (: محمد) الحمدو�سي  السيد 

للحصة) درهم  (233 بقيمة) حصة 

الواحدة.
استقالة السيدة حسناء)الشوكري)

من منصشه كمسير للشركة مع تبرئة)

ذمته طيلة مدة التسيير.

محمد) الحمدو�سي  السيد  تعيي7 

غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.

 26 و) 6)و7) وبهذا سيتغير الفصل)

من القانو7 األسا�سي للشركة) (27 و)

على أسا3 هذا التقسيم الجديد.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

مار3) (27 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)235695.
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TRESOR VOYAGES
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((3(( مار3) فاتح  بتاريخ  تمارة 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.TRESOR VOYAGES(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)وكالة أسفار.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.

حمومي سلمى):)2333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسييس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة تمارة حي واد) (،( :)رقم) املقر)
الذهب تمارة.

املسير):)حمومي سلمى.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.235767
337 P

STE LABVISORY
SARL

رقم السجل التجاري : 258627
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  ((3(( فبراير) ((2 بتاريخ)
القواني7 األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)تاجر

استشارات إدارية.
املقر):)عمارة رقم)33)شقة رقم)8 
حسا7) شارع موالي أحمد الوكيلي،)

الرباط.
بما) املال  رأ3  حدد  (: املال) رأ3 

قدره)233.333)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):
اسالم بريش.

بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

.2((936
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STE THEMARS AL BARAKA
SARL

رقم السجل التجاري : 258635
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  ((3(( فبراير) (5 بتاريخ)
القواني7 األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)استيراد وتصدير.

تاجر.
مقاول ملختلف أعمال الشناء.

املقر):)عمارة رقم)33)شقة رقم)8 
حسا7) شارع موالي أحمد الوكيلي،)

الرباط.

بما) املال  رأ3  حدد  (: املال) رأ3 

قدره)233.333)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):

لحسن النكر.

بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

.2((9(7
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STE LM AUTO SERVICES
SARL

رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : محج محمد 

الخامس عمارة لخريف املكتب 5 
الطابق األول العيو7

تعديالت قانونية
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (3(( مار3) (27 بتاريخ) االستثنائي 

تمت املصادقة على مايلي):

تفويت حصص.

استقالة املسير.

تغيير الهدف االجتماعي.

تعديل الشنود)23)و))2)و)25)و)8) 

من القانو7 األسا�سي.

بالتالي تم تحيي7 القانو7 األسا�سي)

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيو7) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

.(3((/755
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BOUIBA SERVICES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودةوذات الشريك الوحيد

تم وضع) ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

قانو7 منظم لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

BOUIBA SERVICES(:(التسمية

وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

االستيراد) عامة،) تجارة  (: الهدف)

لحساب) الشضائع  ونقل  والتصدير 

الغير.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 

موزعة) للواحدة  درهم  (233 فئة)

كاآلتي):

 2333 (: امشارك) بويشا  السيد 

حصة.

املقر االجتماعي):)تجزئة مدينة)5) 

مار3 رقم)837)العيو7.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

بويشا امشارك ملدة غير محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (22 بتاريخ)

.73699
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SHCT
تأسيس شركة ذات املسؤولية

تم وضع) ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

قانو7 منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):

SHCT)ذات املسؤولية) (: التسمية)

املحدودة.

االستيراد) عامة،) تجارة  (: الهدف)

لحساب) الشضائع  ونقل  والتصدير 

الغير.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 

حصة من) (2333 إلى) درهم مقسمة 

موزعة) للواحدة  درهم  (233 فئة)

كاآلتي):

 533 (: أحمد) الحناوي  السيد 

حصة.

 533 (: محمد) الحناوي  السيد 

حصة.

الراحة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
رقم)2272)العيو7.

اإلدارة):)تم تعيي7 السيد الحناوي)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  أحمد 

محمد) الحناوي  والسيد  محددة 

كنائب له كما تعتمد الشركة االمضاء)

املشترك لهما.
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بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيو7)

رقم) تحت  ((3(( مار3) (22 بتاريخ)

.73697
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STE CHIYAI TRANSPORT
SARL AU

RC : 40647

مار3) (8 بتاريخ) بالعيو7  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((3((

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

التسمية):

.CHIYAI TRANSPORT     

والدولي) الوطني  النقل  (: النشاط)

استيراد) الغير،) لحساب  للشضائع 

وتصدير.

مدينة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الوحدة الشطر الثاني بلوك)H)الرقم)

575)العيو7.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (233.333 (: املال) رأ3 

موزعة) حصة  (2333 على) مقسمة 

كالتالي):

 2333 (: الشياعي) أيوب  السيد 

حصة.

تم تعيي7 السيد ايوب) (: التسيير)

الشياعي كمسير وحيد للشركة ملدة)

غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ بالعيو7  االبتدائية   باملحكمة 

8)مار3)))3))تحت رقم)673/))3).
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STE AHL WISSI CAR
SARL AU

RC : 40649

تأسيس
مار3) (8 بتاريخ) بالعيو7  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((3((

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

.AHL(WISSI(CAR(:(التسمية
بدو7) السيارات  تأجير  (: النشاط)

سائق.
املقر االجتماعي):)الرقم)223)بلوك)

G)مدينة الوحدة العيو7.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (233.333 (: املال) رأ3 
موزعة) حصة  (2333 على) مقسمة 

كالتالي):
 2333 (: وي�سي) حساة  اآلنسة 

حصة.
تم تعيي7 اآلنسة حياة) (: التسيير)
ملدة) للشركة  وحيدة  كمسيرة  وي�سي 

غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ بالعيو7  االبتدائية   باملحكمة 
8)مار3)))3))تحت رقم)677/))3).
344 P

BEN ALARIBI IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية بتاريخ 33 سبتمبر 3)3)
P (7 عدد 5632 إعال7 رقم

:)محمد اخياط) I.)بدال من املسير)
وخديجة الحمداني.

اخياط) مصطفى  (: املسير) يقرأ 
وخديجة الحمداني.

II.)وبدال من):)تم اإليداع القانوني)
بتاريخ) بتيفلت،) باملحكمة االبتدائية 

7)سبتمبر)3)3))تحت رقم)32835.
القانوني) اإليداع  تم  (: يقرأ)
بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

7)سبتمبر)3)3))تحت رقم)32835.
الشاقي بدو7 تغيير
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MSAKRA OPTIQUE
تأسيس

: في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  قد  ((3(2 أكتوبر) (25
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

.MSAKRA OPTIQUE(:(التسمية

اخصائي) (: االجتماعي) الهدف 

نظارات.
.DH 233.333(:(رأسمال الشركة

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

سيدي) شارع  (: االجتماعي) املقر 

7)حي) 2))قطاع) لعربي بن سايح رقم)

البركة القرية سال.

التسيير):)السيد مساكرة سفيا7.

أكتوبر) ((2 (: القانوني) اإليداع 

.(3(2
رقم التقييد باملحكمة االبتدائية)

بسال):)35633.
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ATLAS B  & K
SARL

بيع حصص، زيادة الرأسمال، نقل 
املقر  وتعيي7 املسير  للشركة

على إثر القرار الذي اتخذه شركاء)

الشركة أعاله تم مايلي):

2)-)باع السيد الحسي7 وبدة وابنته)

الحصص) آمنة وبدة جميع  السيدة 

وهي) (- التي يملكانها في الشركة أعاله)

233)حصة إلى باقي الشركاء)الخمسة)
التساوي) على  الشركة  في  املتشقي7 

درهم) بمائة  حصة  ((3 أي) بينهم 

للحصة.

))-)قرر الشركاء)الخمسة،)املتشقي7)

رأسمالها) في  الزيادة  الشركة،) في 

233.333)درهم،)عبر خلق) ليصل إلى)

653)حصة جديدة بقيمة)233)درهم)

للحصة موزعة عليهم بالتساوي،)أي)

233)حصة لكل منهم.

3)-)على إثر الزيادة املذكورة يصشح)

لرأسمال) املكونة  الحصص  مجموع 

موزعة) حصة  (2333 الشركة)

الخمسة،) الشركاء) على  بالتساوي 

حصة) ((33 منهم) واحد  كل  ليملك 

بقيمة)233)درهم للحصة.

إلى) الشركة  مقر  نقل  تم  (- (7
(،3 زنقة) (،(2 رقم) (: التالي) العنوا7 

بلوك))،)حي أم الربيع خنيفرة.

تم تعيي7 السيد عشد الكريم) (- (5

ملدة) للشركة  جديدا  مسيرا  بوطالع 

غير محددة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (6

باملحكمة) التجاري  السجل  مصلحة 

رقم) تحت  بخنيفرة  االبتدائية 

(،(3(( 25)مار3) 239/))3))بتاريخ)

السجل التجاري رقم)3567.

347 P

AFOULKI CONSTRUCTION
SARL

تأسيس
يوم في  مؤرخ  عرفي  لعقد   تشعا 

وضع) تم  حيث  ((3(( فبراير) ((3

املسؤولية) ذات  الشركة  قواني7 

املحدودة وذات املميزات التالية):

افولكي) شركة  (: التسمية)

كونستروكسيو ش.م.م.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة) (: املوضوع)

في ما يلي):

مروج عقاري،)مقاول الشناء.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

233.333)كلها لالكتتاب والدفع.

 53 مكتب رقم) (: املقر االجتماعي)

الطابق الرابع املامونية شارع حسن)

الداخلة) حي  (533 ه) ف  بوناعماني 

اكادير.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (32 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

محمد العواد ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 

مار3) (27 بتاريخ) ألكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238987.

348 P
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GARDEN FOR YOU
شركة محدودة املسؤولية

 بمساهم وحيد
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل) والتي  بتمارة  ((3(( فبراير) (7

الخصائص التالية):
النشاتات) بيع  (: الهدف االجتماعي)

املعدة للغر3.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (233

على الشكل التالي):
 2333 (: املهدي) غندور  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املناصر) حي  (: االجتماعي) املقر 

الرقم)))هرهورة تمارة.
التسيير):)السيد غندور املهدي.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.2357(3
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GOLDEN POTATO
شركة محدودة املسؤولية بمساهم 

وحيد
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل) والتي  بتمارة  ((3(( مار3) (3

الخصائص التالية):
انتاج) (: االجتماعي) الهدف 

الشطاطس املعدة للقلي.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (233

على الشكل التالي):
السيد الناوي أمي7):)2333)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املغرب) حي  (: االجتماعي) املقر 
العربي)968)تمارة.

التسيير):)السيد الناوي أمي7.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.2357(2
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 BOITE DE
 PROGRAMMATION ET
PRODUCTION DIGITALE

شركة محدودة املسؤولية بمساهم 
وحيد

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
بتمارة والتي تحمل) ((3(( فبراير) ((2

الخصائص التالية):
البرمجة) (: االجتماعي) الهدف 

والتسويق االلكتروني.
رأسمال الشركة):)233.333)درهم)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (233

على الشكل التالي):
 2333 (: امحمد) بن  بدر  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
النصر) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
املستقشل شارع طارق ابن زياد عمارة)

ب تمارة.
التسيير):)السيد بدر بن امحمد.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
.235727
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BAYT AVENUE
شركة محدودة املسؤولية بمساهم 

وحيد
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل) والتي  بتمارة  ((3(( مار3) (7

الخصائص التالية):
االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير.

رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (233

على الشكل التالي):

السيد عشدالوي معن عشد الحليم)

: 2333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

76)تجزئة) املقر االجتماعي):)الرقم)

الفتوح حي وادي الذهب تمارة.

معن) عشدالوي  السيد  (: التسيير)

عشد الحليم.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.235729
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BACHIRI AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

فسخ مسشق للشركة
 32 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

سبتمبر) (25 املسجل) ((3(2 يوليو)

االستثنائي) الجمع  عقد  تم  ((3(2

ذات) شركة  أكري  بشيري  لشركة 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

ايت) دوار  االجتماعي  مقرها  وحيد،)

ايت بوبدما7،)عي7 توجطات) حماد،)

الشركاء) بي7  املصادقة  تمت  حيث 

وتغيير مايلي):

فسخ مسشق للشركة.
بشيري) يوسف  السيد  تعيي7 

كمصفي وتعيي7 مقر الشركة كمقر)

التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجارية بمكنا3)

رقم) تحت  ((3(2 نوفمبر) (8 بتاريخ)
التجاري) السجل  في  واملسجل  (36(

تحت الرقم)29)72.
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PHYTO AGRI SAAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيد
فسخ مسشق للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
8)سبتمبر)2)3))املسجل)25)سبتمبر)
االستثنائي) الجمع  عقد  تم  ((3(2
لشركة فيتو أكري سعد شركة ذات)
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
تجزئة) االجتماعي  مقرها  وحيد،)
 9 5)شارع) التهامي،)طريق فا3،)رقم)
حيث تمت املصادقة بي7) الحاجب،)

الشركاء)وتغيير مايلي):
فسخ مسشق للشركة.

بشيري) يوسف  السيد  تعيي7 
كمصفي وتعيي7 مقر الشركة كمقر)

التصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجارية بمكنا3)
رقم) تحت  ((3(2 نوفمبر) (5 بتاريخ)
التجاري) السجل  في  واملسجل  (358

تحت الرقم)77995.
354 P

STE JANNAT TRADIV
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ املسجلة  ((3(2 يونيو) (7 
شركة) تأسيس  تم  ((3(2 يونيو) (7  
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد بفا3):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

. JANNAT TRADIV
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة والشناء.
الطيب) أوالد  (: االجتماعي) املقر 

السفلى فا3.
 83.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

الترقيم بالسجل التجاري للشركات.
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يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

الرحيم) عشد  الهاللي  السيد  طرف 

كمسير.

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)

في السجل) التجارية بفا3 ومسجل 

التجاري تحت رقم)9)687.
بمثابة بيا7 مقتطف
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BOCETA STONE SERVICIOS
SARL AU

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ((3(( مار3) (25 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد:

 BOCETA STONE (: التسمية)

.SERVICIOS SARL AU

الهدف االجتماعي):)سحق وتسويق)

الرخام.

رأسمال الشركة):)233.333)درهم)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

233)درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع الحسن الثاني) (733 (: املقر)

عمارة بدر الشقة رقم)5)الرباط.

 Mr. BOCETA GIL (: املسير)

.ANTONIO
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.258755
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GOOD STEP CONSULTING
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـشعا 

تـــم وضــع قـوانـيــن) (،(3(2  6))فبراير)

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة):

 GOOD STEP (: التسميـــة)
.CONSULTING

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

املوضـــوع):)-)خدمات الحراسة.
-)االستشارات اإلدارية والخدمات)
 والدعم لألفراد والشركات واملؤسسات
صياغة) في  واملساعدة  الحكومية،)
والشحث) وتزويدها،) اإلدارية  الوثائق 
واملراقشة للوصول إلى التمويل وجميع)

مساعدات....)الخ
رقم) زنقة عشدة،) (: املقـر الرئـيسـي)

37،)حي خط الرملة)32،)العيو7.
الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 
حصة من) (2.333 درهم مقسمة إلى)
بالكامل) وتملكها  درهـم  (233 فئة)

السيد احمد الجمري.)
السيد) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)

احمد الجمري.
بكتابة) تم  (: اإليداع القانوني)
الضشط باملحكمة االبتـدائـية بالعيو7)
رقم) تحت  ((3(2 مار3) (22 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (773/(3((
التحليلي عدد) الرقم  التجاري تحت 

.73765
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ATALAYOUN COLF HOTEL
تأسيس شركة مساهمة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) (27  

مساهمة مميزاتها كالتالي):
الشكل):)شركة مساهمة.

 ATALAYOUN COLF (: التسمية)
.HOTEL

الغرض االجتماعي للشركة):
في) سواء) الشركة  من  الغرض 

املغرب أو في الخارج):
وبيع) إدارة  استغالل،) حيازة،)
املنقولة) والحقوق  املمتلكات  جميع 

وغير املنقولة.
املمتلكات) وتشييد  وبناء) إنشاء)
املجمعات) أو  والفنادق  والعقارات 
املشروع مالك  بصفة   السياحية 

أو مالك املشروع املفوض.

املمتلكات) هذه  وتفويت  تأجير 
فندقية عقارية  شكلها  كا7   مهما 

)أو سياحية.
إدارة أو استغالل) تسيير،) إنشاء،)
وسيط،) خالل  من  أو  املشاشر 
واملجموعات) املمتلكات  هذه  لنفس 
اإلدارة طريقة  عن  النظر   بغض 

أو االستغالل املختارة.
األنشطة) جميع  وتشغيل  إدارة 
املتعلقة) الخدمات  جميع  وتوفير 
ودو7) ذلك  في  بما  السياحة  بقطاع 
أ7 تكو7 هذه القائمة شاملة،)مراكز)

الحجز وتنظيم الرحالت.
املشاركة املشاشرة أو غير املشاشرة)
 للشركة في جميع العمليات أو الشركات
تكو7) قد  التي  املالية  أو  التجارية 

مرتشطة بغرض الشركة.
املعامالت) جميع  عام  وبشكل 
الصناعية،) املنقولة أو غير املنقولة،)
بشكل) املتعلقة  التجارية  أو  املالية 
جزئيا) أو  كليا  مشاشر  غير  أو  مشاشر 
املعامالت) من  أخرى  أو  بواحدة 
املذكورة أعاله أو التي من املرجح أ7)
تسهل أو تعزز تطوير نشاط الشركة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في))32)ديسمبر من كل سنة.

أطلس) فندق  (: االجتماعي) املقر 
 املطار النواصر الدولي محمد الخامس
الدار الشيضاء) (232 النواصر ص ب)

.(3333
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة في السجل التجاري.
يتحدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
مشلغ) في  االجتماعي  الرأسمال 
 23.333 درهم مقسم إلى) (2.33.333
للسهم) درهم  (233 بقيمة) سهم 
 23.333 إلى) (2 من) مرقمة  الواحد 

محررة بالكامل.
املتصرفو7):)تم تعيي7 كمتصرفي7)

للشركة ملدة ثالث سنوات):
مغربي) بنونة  رشيد  السيد 
يناير) (8 بتاريخ) املزداد  الجنسية 
2973)الحامل للشطاقة الوطنية رقم)
ابن) (( زنقة) (3 القاطن بـ) (BE793938

حمديس كزابليزانس الدار الشيضاء.

السيد محمد حكيم التازي مغربي)

أبريل) ((2 بتاريخ) املزداد  الجنسية 

الوطنية) للشطاقة  الحامل  (2977
زنقة) (7 بـ) القاطن  (BE632732 رقم)

شوفروز الوزيس الدار الشيضاء.

السيد عشد الخال الغربي مغربي)

الجنسية املزداد بتاريخ)9))أغسطس)

2972)الحامل للشطاقة الوطنية رقم)

زيا7 رقم) بـزنقة  القاطن  (A333635

27)الطيارات الرباط.

بمقت�سى) (: العام) املدير  الرئيس 

 27 بتاريخ) اإلدارة  مجلس  مداوالت 

فبراير)))3))تم تعيي7):

السيد رشيد بنونة بصفة الرئيس)

مهامه) ملدة  للشركة  العام  املدير 

كمتصرف.

تعيي7) تم  (: الحسابات) مدقق 

مدقق الحسابات للسنة األولى مكتب)

FIDAROC)املمثل القانوني من طرف)

 MOHAMMED REDA السيد)

.LAHMINI
التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

بالدار الشيضاء):)536723.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدارة
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 HS OPTICAL

DISTRIBUTION
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) ((3(( فبراير) ((3 يوم) بطنجة 

لشركة) التأسي�سي  القانو7  صياغة 

محدودة املسؤولية لشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

 HS OPTICAL (: التسمية)

.DISTRIBUTION

إطار) وتوزيع  استيراد  (: الهدف)

النظارات الشصرية والشمسية.

ابراهيم) ساحة  (: املقر االجتماعي)

 3 الطابق) (II بتهوفن) الروداني إقامة 
رقم))8)طنجة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
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الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مشلغ)233.333)درهم.

لـ) الشركة  تسيير  عهد  (: اإلدارة)

.Mme HALIMA SALEK

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)32)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

فبراير) ((8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)5355)2.
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WAKO DIGITAL SOLUTION

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة

تمت صياغة) ((3(( فبراير) ((3 يوم)

التأسي�سي لشركة محدودة) القانو7 

لها) وحيد  لشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية):

 WAKO( DIGITAL (: التسمية)

.SOLUTION

الهدف):)تطوير ششكة االنترنيت.

ابراهيم) ساحة  (: املقر االجتماعي)

 3 الطابق) (II بتهوفن) الروداني إقامة 

رقم))8)طنجة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مشلغ)23.333)درهم.

 Mr(اإلدارة):)عهد تسيير الشركة لـ

.ANTOINE(WACHOWIAK

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)32)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

فبراير) ((8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)5353)2.
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VINVEST
 شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم 7 
الطابق األول إقامة مر3 الخير تمارة

تأسيس شركة
بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى 
قواني7) وضع  تم  ((3(( مار3) (23

الشركة ذات املميزات التالية):
.VINVEST(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)
املسؤولية بشريك وحيد.

الغرض االجتماعي بإيجاز):)
أشغال الشناء)وأشغال متنوعة.

منعش عقاري.
 أعمال الحفر على الطرق والششكات
والصرف الصحي واألنابيب والدرفلة)

والقطرا7.
املدة):)حددت في)99)سنة.

 7 رقم  شقة   : االجتماعي) املقر 
الطابق األول إقامة مر3 الخير تمارة.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 
درهم مقسمة إلى)2333)حصة قيمة)
للشريك) درهم  (233 واحدة) كل 

املصطفى املعطاوي.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد املصطفى املعطاوي.
تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)
بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (27 بتاريخ)

.773(
التقييد بالسجل التجاري بتمارة)

235765
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مجموعة ذات النفع االقتصادي 
شركة زيوت واد اوريكة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بخمس شركاء

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  ((32( ماي) ((9
بخمس) املحدودة  املسؤولية  ذات 

شركاء.

مقرها االجتماعي):)تعاونية النصر)

جماعة اغمات إقليم الحوز مراكش.

النفع) ذات  مجموعة  (: التسمية)

االقتصادي زيوت واد اوريكة.

الزيوت) وتسويق  تثمي7  (: الهدف)

ومشتقاته.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

(: للشركة) االجتماعي  الرأسمال 

33.333)درهم مقسمة إلى)233)درهم)

لكل حصة.

 تسيير الشركة):)تم تعيي7 السيدا7

عمر) الروحي  وأيت  حسن  التوكاني 

كمسيرين للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 52973 التجارية بمراكش تحت رقم)

بتاريخ)9))ماي))32).
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 ADVANCE HEALTH CARE

MAROC
SARL

رأسمالها : 733.333 درهم

السجل التجاري 96582

تعديل في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

 ADVANCE HEALTH CARE

بتاريخ واملنعقد  (MAROC SARL 

7)ديسمبر)2)3))تقرر ما يلي):

:  تحويل املقر االجتماعي للشركة)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

الكريم الخطابي رقم) إلى شارع عشد 

2233)تجزئة وفاق تمارة.

رفع رأسمال الشركة):)رفع رأسمال)

درهم) (733.333 بمقدار) الشركة 

بزيادة قدرها)533.333)درهم.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بتاريخ) (2((933 رقم) تحت  بالرباط 

27)مار3)))3).
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FADESCOM CONSEIL
SARL AU

رأسمالها : 3.333) درهم
تعديل في الشركة

االستثنائي) الجمع  إطار  في 
 FADESCOM CONSEIL لشركة)
بتاريخ واملنعقد  (SARL AU 

7)مار3)))3))تقرر ما يلي):
تفويت الحصص من طرف السيد)
عشد) السيد  إلى  الصقعبي  فيصل 
العزيز هدهودي بمجموع)33))حصة)

أي)3.333))درهم.
وتسمية) الشركة  مسير  استقالة 
العزيز) عشد  السيد  جديد  مسير 

هدهودي.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بتاريخ) (2(3388 رقم) تحت  بالرباط 

27)مار3)))3).
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DYNAMIC TEAM
SARL AU

السجل التجاري 258735
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
تم وضع) ((3(( فبراير) (22 تاريخ) في 
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانو7 
وذات) واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية):
 DYNAMIC TEAM (: التسمية)

.SARL AU
 ( العمارة) رقم  (: االجتماعي) املقر 
 23 الشقة) الصديق  بكر  أبو  ساحة 

أكدال الرباط.
في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

233.333)درهم.
الغرض):)
املفاوضة.

التجارة في العقاقير.
التسيير التجاري.

التسيير):)السيدة خولة شهشو7.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضشط)
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
مار3) (26 تاريخ) في  (2(3353 الرقم)

.(3((
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مكتب األستاذة بهيجة فوزية بولويز

موثقة بالرباط

)5)شارع باتريس لوممشا الرباط

شركة ليفين دو فوليبليس
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاذة) لدى  ((3(( يناير) ((6

بهيجة فوزية بولويز املوثقة بالرباط)

 (3(( يناير) ((8 بتاريخ) واملسجل 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات الصشغات التالية):

دو) ليفي7  (: الشركة) اسم 

فوليشليس.

املقر االجتماعي):)الرباط إقامة)33 

زنقة موالي احمد لوكيلي) (8 الشقة)

حسا7.

الهدف):)

بيع جميع املواد الغذائية.

جب7،)معلشات،)املشروبات بجميع)

األصناف.

املنتوجات الطشيعية.

 بيع بالتقسيط للمشروبات الكحولية

جميع األنواع.

قليلة) واملشروبات  جعة  خمر،)

الكحول.

 تنظيم اجتماعات االشغال وعامة

أنشطة) تنمية  إلى  يهدف  ما  كل 

الشركة.

الفروع،) جميع  واستغالل  خلق 

الوكاالت واملستودعات التجارية.

املشاركة املشاشرة والغير املشاشرة)

للشركة في جميع املقاوالت والشركات)

التي تؤسس وخاصة عن طريق خلق)

شركات جديدة.
في) املال محدد  رأ3  (: املال) رأ3 

مشلغ)233.333)درهم مقسم إلى)233 

حصة اجتماعية من فئة)2333)درهم)

للحصة الواحدة موزعة كالتالي):

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

السيد احميمش توفيق) (: املسير)

ملدة غير محددة.

السجل التجاري رقم):)258773.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2653.
للخالصة والشيا7

األستاذة بهيجة فوزية بولويز
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مونديال كونطا ش.م.م
8)زنقة ضاية إفراح شقة)))أكدال الرباط

الهاتف):)7.87/88).35.37.68
الفاكس):)7.89).35.37.68

DEXTEL
SARL
تعديل

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
سبتمبر) (29 يوم) املؤرخ  االستثنائي 
املسؤولية) ذات  للشركة  ((3(3
اعتمدت) (DEXTEL SARL املحدودة)

القرارات اآلتية):
األسا�سي) الهدف  من  جزء) إلغاء)
من النظام) (( تعديل املادة) (: للشركة)
األسا�سي الذي يلغي جزءا من الهدف)
(: يلي) بما  األسا�سي واالحتفاظ فقط 

تدريب،)تكوين واالستشارة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)
الطابق األول رقم)36)تجزئة السعادة)

عي7 عتيق تمارة.
تعديل القانو7 األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 
التجارية بالرباط يوم)6)مار3)))3) 

تحت رقم)3373)2.
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 STE EL HALOUAT
MULTISERVICES

SARL AU
3) تجزئة الدومة تازة

الرسم املنهي : 25636673
التعريف الجشائي : 3)527269

السجل التجاري 7)67
التعريف الجشائي املوحد 

33(97795(333352
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بتازة تم تأسيس) ((3(2 ديسمبر) ((7

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

املوقع) للشخص  الوحيد  الشريك 

على املحضر وعلى القانو7 األسا�سي)

للشركة املذكورة خصائصها كالتالي):

 STE (: التسمية القانونية للشركة)

  EL HALOUAT MULTISERVICES

.SARL AU

: للشركة  االجتماعي   املوضوع 

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTIONS )ENTREPRENEUR( 

 MENUISERIE ALUMINIUM

.METALLIQUE OU EN PVC

 (3  : للشركة  االجتماعي  املقر 

تجزئة الدومة تازة.

الشركة  مدة  إ7   : الشركة  مدة 

محدد في 99 سنة.

 : للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

محدد في 533.333 درهم مقسم إلى 

5333 حصة قيمة كل منها 233 درهم 

وتتوزع على الشكل التالي :

عادل الحلواط : 5333 حصة.

تسيير الشركة : إ7 الشركة مسيرة 

الوحيد  الشريك  طرف  من  ومدارة 

السيد عادل الحلواط.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (8 بتاريخ)

.(3((/237
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EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE

 GESTION DES ENTREPRISES CONSEIL

& ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 KANNOUCH شركة

GZANAYA SERVICES
SARL

رأسمالها : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : تيزي اوسلي املركز 

اكنول تازة

تأسيس

خاص) توقيع  ذي  عقد  بموجب 
وضع) تم  ((3(( فبراير) (7 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 

املميزات التالية):
 KANNOUCH (: التسمية)

.GZANAYA SERVICES SARL
الهدف):)االستيراد والتصدير/نقل)
الشضائع لحساب الغير/نقل الشضائع)

من الخارج.
اوسلي  تيزي   : االجتماعي) املقر 

املركز اكنول تازة.
99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تأسيسها النهائي.
رأسمالها):)233.333)درهم مقسم)
بقيمة) واحدة  كل  حصة  (2333 إلى)
233)درهم محررة نقدا لفائدة السيد)
هالل قنوش)533)حصة والسيد عشد)

االاله الشوسعيدي)533)حصة.
:)عي7 السيد هالل قنوش) اإلدارة)

مسيرا للشركة ملدة خمس سنوات.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.
 %  5 تخصم من األرباح) (: األرباح)
ويوزع) القانوني  االحتياطي  لتكوين 
احتياطي) لتكوين  أو يخصص  الشاقي 

إضافي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
مار3) (26 بتاريخ) (227 رقم) تحت 

.(3((
بمثابة مقتطف وبيا7
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MARJIA CONCASSAGE
SARL

AU(CAPITAL(DE 7.000.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 37 BIS(RUE

OKAD OUJDA
IF(N° : 10895014
RC(N° : 19561

تعديل
الرفع من رأسمال الشركة

لشركة) الشركاء) قرار  بمقت�سى 
 MARJIA CONCASSAGE SARL
 (3(2 ديسمبر   (7 بتاريخ  املنعقد 

بمقر الشركة بوجدة تقرر ما يلي :
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الرفع من رأسمال الشركة بمشلغ 

من  أي  درهم   3.333.333 قدره 

 23.333.333 إلى  درهم   7.333.333

حصة   (3.333 بحسب  درهم 

املقدرة  الدائنية  عن  اجتماعية 

واملستحقة التي يحتفظ بها الشركاء.

التوقيع املنفصل للمسرين.
تغيير املواد 6 - 7 و 25 من القانو7 

األسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بوجدة  التجارية   باملحكمة 

 8)مار3)))3))تحت رقم)38).
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FORMALIS
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE 10

 RUE(TAFOHGHALT(ETAGE 5

OUJDA

IF(N° : 45920418

RC(N° : 35495

تعديل
بمقت�سى قرار الجمع العام الغير)

العادي املنعقد بتاريخ)8)فبراير)))3) 

شركاء  قرر  بوجدة  الشركة  بمقر 

شركة FORMALIS SARL ما يلي :

للحصص  النهائي  التفويت 

 االجتماعية التي يملكها السيد شماللي

 533 في )خمسمائة(  واملتمثلة  يحيى 

فاطمي  للسيد  اجتماعية  حصة 

محمد أمي7.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك وحيد.

استقالة وإبراء ذمة املسير الثاني 

السيد شماللي يحي.

23 من  7 و   -  6  -  ( تغيير املواد 

القانو7 األسا�سي للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بوجدة  التجارية   باملحكمة 

 8)مار3)))3))تحت رقم)37).
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STE COOZY FOOD
SARL AU

الرفع من رأسمال
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 
في بالرباط  املؤرخ  عادي   الغير 
الرفع) تقرير  تم  (،(3(( فبراير) ((3
 233.333 من) الشركة  رأسمال  من 
533.333)درهم،)مع إنشاء) درهم إلى)
عن) الجديدة  الحصص  من  (7.333
طريق زيادة القيمة االسمية لألسهم،)
وفقا لذلك تم تعديل املواد)6)و7)من)

النظام األسا�سي للشركة.
القانوني) اإليداع  تنفيذ  تم 
في بالرباط  التجارية   باملحكمة 
28)مار3)))3)،)تحت رقم)3239)2.
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SMART TGB
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  (،(3(( مار3) (7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية):
 SMART TGB شركة) (: التسمية)

SARL AU
غرض الشركة داخل املغرب):

أشغال الشناء.
أشغال مختلفة.

الطابق) (،8( رقم) (J بلوك) (: املقر)
يعقوب) الحومر،) ديور  الثالث،)

املنصور،)الرباط.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
بمشلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 2333 إلى) مقسمة  درهم  (233.333
للواحدة،) درهم  (233 ب) حصة 

مكتتشة،)محررة وموزعة كالتالي):
السيد إبراهيم بنهير)2333)حصة.

املجموع):)2333)حصة.

التسيير):)تسيير وحيد للشركة من)
الحامل) بنهير  إبراهيم  السيد  طرف 
 PM83786( رقم) الوطنية  للشطاقة 

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الشركة  لنظام  القانوني 
بتاريخ وذلك  بالرباط   التجارية 
الرقم) تحت  ((3(( مار3) (27

.2(339(
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)258777.
مقتطف قصد اإلشهار
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استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.6

موشا بالند
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
مقرها االجتماعي : 665 املغرب 

العربي »د» بئر رامي القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(( مار3) (7 بتاريخ) بالقنيطرة 
تم) ((3(( مار3) (7 بتاريخ) واملسجل 
محدودة) مسؤولية  ذات  تأسيس 

بشريك منفرد بميزاتها التالية):
بالند) موشا  (: التسمية)

ش.ذ.م.م.ش.م.
بقالة وبيع جميع) محل  (: الهدف)
االستيراد) (- مطعم) (- مقهى) (- السلع)

والتصدير.
املغرب) (665 (: االجتماعي) املقر 

العربي)»د»)بئر رامي القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)233.333 
من) حصة  (2333 إلى) مقسم  درهم 
درهم للحصة كلها مكتتشة) (233 فئة)
ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.
لشنى) كرتومي  السيدة  التسيير 
مغربية مزدادة بتاريخ))2)يناير)2999 

بالقنيطرة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (67.5(2 بالقنيطرة تحت رقم)

23)مار3)))3).
لإلشارة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة

التحكيم الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.6

سوبير بيرمي
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : حي االرشاد
رقم 3)7، الطابق األول، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك منفرد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (3(( فبراير) (7 بتاريخ) بالقنيطرة 

تم) ((3(( فبراير) (8 بتاريخ) واملسجل 

محدودة) مسؤولية  ذات  تأسيس 

بشريك منفرد بميزاتها التالية):

التسمية):)سوبير بيرمي ش.ذ.م.م.

الهدف):)تعليم السياقة.
املقر االجتماعي):)حي االرشاد، رقم 

3)7، الطابق األول، القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

مشلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

 2333 إلى) مقسم  درهم  (233.333

للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

كلها مكتتشة ومؤداة بكاملها وموزعة)

على املساهمي7.

جخنية) خليل  السيد  التسيير 

مغربي مزداد بتاريخ)33)نوفمبر)2978 

بمكرا7 القنيطرة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ) (67.553 بالقنيطرة تحت رقم)

27)مار3)))3).
لإلشارة والتنبيه

376 P
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STE T.R.K.S
SARL AU

تأسيس شركة
وضع) ((3(( مار3) (8 بتاريخ) تم 

قانو7 منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية):

STE T.R.K.S SARL AU(:(التسمية

الهدف):)

نقل الشضائع الغير املصاحشة.

االستيراد) في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.
62،)النخلة) املقر االجتماعي):)رقم)

II،)قلعة السراغنة.

املدة):)99)سنة.

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم مقسم على)2333)سهم من فئة)

233)درهم موزع كاآلتي):

 2333 الطاهري) رحال  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)
رحال الطاهري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (27

.(3((/222

السجل التجاري):)5232.

377 P

LE MONTAGNE VERT
SARL AU

عمارة 58، الشقة أ 3 زنقة واد سشو، 

أكدال - الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

تأسيس) تم  ((3(( يناير) (5 بتاريخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي):

 LE MONTAGNE(:(تسمية الشركة

VERT)شركة ذات مسؤولية محدودة)

وذات الشريك الواحد.

الهدف االجتماعي):
صيانة الحدائق وأعمال البستنة)؛

بيع مواد البستنة واملعدات.
 ،58 عمارة   : االجتماعي) املقر  (
الشقة أ 3 زنقة واد سشو، أكدال - 

الرباط.
املدة):)99)سنة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (32  إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل إلى)32)ديسمبر)))3).
رأسمال الشركة):)رأسمال الشركة))
 2333 درهما مقسمة إلى) ( (233.333
للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 
طرف) من  كلها  محررة  الواحدة 

الشريكي7.)
السيد سيا3 محمد)533)حصة)؛
السيد الصالحي حسن)533)حصة.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد سيا3 محمد ملدة غير)

محدودة.
الخالص) الربح  من  (%5 (: األرباح)
دام) ما  القانوني  االحتياط  لتكوين 
الرأسمال) أقل من عشر  األخير  هذا 
تقتطع) الحصص  على  الشاقي  يقسم 
بعد إزالة القيم املنقولة من جديد أو)
املخصصة ألي احتياطي على حسب)

قرار الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)
التجارية في الرباط بتاريخ)9)مار3)))3) 
تحت رقم السجل التجاري)7)2585.

بمثابة مقتطف و بيا7)
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KCTC SARL
مكتب استشارات ومحاسشة

شارع الحوز،)رقم)7)الطائرات،)الرباط

املحمول):)58 58 78 3666

 AL BAWARDI FINANCIAL
CONSULTING

SARL
إعال7 عن التغيير

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
الشيع العرفي املؤرخا7 بتاريخ) وعقد 
شركة) قرر شركاء) ((3(( ديسمبر) (8
 AL( BAWARDI( FINANCIAL

CONSULTING SARL)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 
(،( 76)شارع األبطال،)شقة رقم) من)
3)شارع املرابطي7،) أكدال الرباط إلى)
عمارة)D)تجزئة ازنيبر،)تابريكت،)سال.
تفويت السيد محمد بهجت فهمي)
من) اجتماعية  حصة  (533 بواردي)
2333)حصة للسيدة القدادرة) أصل)

ابتسام.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
شريك وحيد إلى شركة ذات مسؤولية)

محدودة.
بهجت) محمد  املسير  استقالة 
فهمي بواردي وتعيي7 السيدة القدادرة)

ابتسام مسيرة جديدة للشركة.
تغيير الهدف االجتماعي للشركة.

(،7 (،6 (،5 (،3 (،( (،2 تعديل الشنود)
25)و26)من النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 التجارية بالرباط بتاريخ)7)مار3)))3) 

تحت رقم)657))2.
379 P

 GERMAN SMART
TECHNOLOGY SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 233.333 درهم
مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، 7)7 

قطاع »أ» الحاج منصور
 تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد 
املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 
تأسست) (،(3(( مار3) (( بتاريخ)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك واحد في الخصائص التالية):

 GERMAN SMART (: التسمية)
 TECHNOLOGY SOLUTIONS

ش.ذ.م.م بشريك وحيد.
لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)
األنشطة) الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية):
مهند3 استشاري)؛

مقاولة في إدارة العمليات التجارية)
أو الصناعية)؛

مكتب دراسات املسح والشحث.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) (233.333 االجتماعي محدد في)

فئة) من  حصة  (2333 على) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة مكتتشة) (233

الوحيد) الشريك  باسم  بالكامل 

قرطيط أكرم.

املقر االجتماعي):)بالقنيطرة،)7)7 

قطاع)»أ»)الحاج منصور.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

السيد قرطيط أكرم ملدة غير محددة.

لالحتياط القانوني،) (%5 (: األرباح)

لقرار) تشعا  يضاف  أو  يوزع  والشاقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة)

تحت رقم) ( وقيدت بالسجل التجاري)

67579)بتاريخ)25)مار3)))3).
بمثابة مقتطف وبيا7

املسير الوحيد
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تنازل عن عقد تسيير حر ألصل 
تجاري

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

وعقدين عرفيي7) (،(3(( فبراير) ((3

قرر) (،(3(( مار3) فاتح  بتاريخ 

األطراف ما يلي):

شركة)GALAXY ICE SARL)املمثلة)

من طرف السيد الفهم جامع،)الحامل)

.G378765(للشطاقة الوطنية رقم

 SAHRAOUI شركة)

 DEVELOPPEMENT SARL AU

املمثلة من طرف):

حسناء،) اليازيدي  السيدة  (- (2

رقم) الوطنية  للشطاقة  الحاملة 

G753328،)بصفتها النائشة الشرعية)

عن أبنائها القاصرين،)عثما7 جميل)

املرحوم) ورثة  أحد  جميل  ونور 

الوحيد) املسير  جميل،) السالم  عشد 

للشركة.
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))-)السيدة سعيدة الحالق،)الحاملة)
للشطاقة الوطنية رقم)A5((739)أحد)

ورثة املسير الوحيد للشركة.
3)-)السيد بنعي�سى جميل،)الحامل)
 SH56988 رقم) الوطنية  للشطاقة 

أحد ورثة املسير الوحيد للشركة.
 GALAXY لشركة) التنازل  قرروا 
عن) فيه  رجعة  ال  تنازال  (ICE SARL
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  عقد 
املسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم)35223 
عشد) موالي  شارع  بزاوية  واملتواجد 
إقامة) الدين،) صالح  وزنقة  العزيز 
املستغل) (،2 رقم) محل  الدين،) عز 
بتاريخ) بينهم  واملبرم   كمقشدة 
بتاريخ) واملشتدئ  ((3(3 أكتوبر) (26
بتاريخ) واملنتهي  ((3(3 نوفمبر) فاتح 

32)أكتوبر)3)3).
وذلك بعد وفاة املسير الوحيد لشركة)
 SAHRAOUI DEVELOPPEMENT

 .SARL AU
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GABRIEL TRINY TRANS 06
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 233.333 درهم
املقر االجتماعي : بقعة رقم 2556، 
متجر بتجزئة االسماعلية، القنيطرة

تأسيس شركة 
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع) (،(3(( بتاريخ فاتح مار3)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):
 GABRIEL TRINY (: التسمية)

.TRANS 36 SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 املقر االجتماعي):)بقعة رقم)2556،)
متجر بتجزئة االسماعلية،)القنيطرة.

موضوع الشركة):
املقاولة في نقل الشضائع)؛

املقاولة في النقل الوطني والدولي)؛
بنصف) بائع  مستورد  تاجر 

الجملة.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.)

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (233.333 مشلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (2333 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة،) درهم  (233 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيدة التاقي نادية)833)حصة)؛
السيد زراب محمد)233)حصة)؛
السيد كبريال طريني)233)حصة.

املدة):)99)سنة.
:)أسند إلى السيدة التاقي) التسيير)
والسيد) محمد  زراب  والسيد  نادية 

كبريال طريني.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة))تحت)
رقم)67637)بتاريخ)27)مار3)))3).   
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 LE CHOCOLAT BY MIYA &
LIMA

املقر االجتماعي : 7)، ملتقى مشارك 
الدكالي وجمال صدقي الزوهاوي 
الطابق األر�سي رقم 5، القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
تغيير النشاط االجتماعي

تغيير الشكل القانوني للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
مصحح) ((3(( يناير) ((3 بتاريخ)
بمدينة) واملسجل  اإلمضاءات 
التغييرات) إحداث  تم  القنيطرة 

التالية):
تفويت الحصص االجتماعية):

533)حصة اجتماعية) تم تفويت)
اململوكة من طرف السيدة ملياء)همام)
 BE68326((الحاملة لشطاقة الوطنية
لفائدة السيدة أحالم همام الحاملة)

.EE283(25(لشطاقة الوطنية
الشركة) رأسمال  (: الرأسمال)
للشريك) درهم  (233.333 في) محدد 
الوحيد السيدة أحالم همام بما قدره)

233.333)درهما.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

:)تعيي7 السيدة ملياء)همام) املسير)

للشركة وذلك ملدة غير محددة.

تغيير نشاط) (: النشاط االجتماعي)

الشركة من):

مصنع) (: القديم) النشاط 

شوكوالتة.

الحلويات واملناسشات.

إلى النشاط الحالي):)مقاول شحن)

وتحويل األموال.

تجارة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

ملدينة) التجارية  السجالت  بمصلحة 

 (3(( مار3) (25 بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)222.
لإليداع والشيا7
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INGELA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : مكتب رقم 2 زاوية 
زنقة موالي عشد العزيز صالح الدين 

 B وشارع واد املخازين إقامة نور

القنيطرة

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانو7 األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

.INGELA SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 2 رقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 
زاوية زنقة موالي عشد العزيز صالح)
الدين وشارع واد املخازين إقامة نور)

B)القنيطرة.

:)مستغل مكتب) موضوع الشركة)

تصميم.

شركة الهندسة املدنية.

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (233.333 مشلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (2333 إلى) مقسم 

بقيمة)233)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد أيوب) (: التسيير)

لفضايلي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)65)63)بتاريخ))))أبريل)2)3).
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ZEN AND CHIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : حي الرياض بقعة 

27 عمارة 6 شقة رقم ) حي الرياض 

الرباط أكدال الرباط

تفويت حصص اجتماعية
وتعيي7 مسير جديد

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ZEN AND CHIC(الغير عادي لشركة

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر مايلي):

املصادقة على تفويت)333)حصة)

233)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

في ملك السيدة زينب آيت وحما7،)

لفائدة السيد الشوعزاوي أيوب.

املصادقة على تفويت)333)حصة)

233)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

لفائدة) في ملك السيدة بداز حنا7،)

السيد الشوعزاوي أيوب.

قشول استقالة السيدة زينب آيت)

بداز حنا7 وتعيي7) وحما7 والسيدة 

السيد الشوعزاوي أيوب مسير وحيد)

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)273933.

385 P
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NASOKAF
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : 33 إقامة رياض 

األندلس، الهمبرة، شقة 6، حي 

الرياض، الرباط

تأسيس
إنشاء) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 NASOKAF(القانو7 األسا�سي لشركة

التي) شركة ذات مسؤولية محدودة 

تتصف كما يلي):

.NASOKAF(:(اسمها

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

إقامة) (33 (: االجتماعي) مقرها 
رياض األندلس،)الهمبرة،)شقة)6،)حي)

الرياض الرباط.

:)تهدف الشركة في املغرب) هدفها)

للغير أو) لحسابها،) وفي الخارج سواء)

باملشاركة):

العقارية) األصول  تحقيق وحيازة 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر.

والعقارات) املشاني  وإدارة  اقتناء)

وبيع) ذلك  غير  أو  اإليجار  عن طريق 

قيد) أو  املشنية  والعقارات  املشاني 

اإلنشاء)او التي سيتم تجديدها.

واألعمال) العقارية  األشغال 

العقارية بكافة أشكالها.

العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

املالية،)التجارية،)الصناعية املنقولة)

بهدف) مشاشرة  تتعلق  العقارية  أو 

الشركة أو مفيدة له أو من املحتمل)

أ7 تتعزز أو تسهل إنجازه.

سنة تبتدئ من يوم) (99 (: أمدها)

تسجيل الشركة في السجل التجاري.

السيدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

للشطاقة) حاملة  ضريف،) فتيحة 

 BJ27397 رقم) الوطنية  التعريف 
8)زنقة ايت هاني بئر) والتي تقطن ب)

قاسم السوي�سي الرباط.

كل في  الشركة  تلتزم  (:  اإلمضاء)

ما يخص معامالتها،)باإلمضاء)املسيرة)

السيدة فتيحة ضريف.

رأسمال) تحديد  تم  (: رأسمالها)
درهم مقسمة) (233.333 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (2333 إلى)
على) موزعة  للواحدة،) درهم  (233

الشركاء)على الشكل التالي):
 DAF الشركة)

DEVELOPPEMENT 999)حصة.
 32 (: ضريف) فتيحة  السيدة 

حصة.
السنة املحاسبية):)تبتدئ في فاتح)
كل) من  ديسمبر  (32 في) وتنتهي  يناير 
سنة محاسبية باستثناء)السنة األولى)
التي تبتدئ من تاريخ تأسيس الشركة)
السنة) من  ديسمبر  (32 في) وتنتهي 

الصارمة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
بالرباط بتاريخ)28)مار3)))3))تحت)

سجل تجاري رقم)258795.
للتلخيص والنشر

املسيرين
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3 S CONSEIL MAROC
تعيي7 مدبر

في املؤرخة  القرارات   بموجب 
الشريك) فإ7  (،(3(2 أكتوبر) ((5
 3 S CONSEIL لشركة) الوحيد 
مسؤولية) ذات  شركة  (MAROC
رأسمالها) وحيد  بشريك  محدودة 
مقرها) الكائن  درهم،) (2(3.333
زنقة) (،6 )املعاريف() الشيضاء) بالدار 
الرابع) الطابق  إيا3،) القا�سي 
)السجل التجاري)-)الدار الشيضاء)رقم)

237.767()قد):
عي7 بصفته مدبرا السيد الطاهر)
بسعاد،)من جنسية تونسية،)الحامل)
 Y6773(3 رقم) السفر  لجواز 
حي) )تونس(،) هرقلة) والساكن 

العمبرية))732.
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضشط لدى املحكمة التجارية للدار)
 (3(( فبراير) ((5 بتاريخ) الشيضاء)

تحت رقم))827.57.
املدبرو7
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3S CONSEIL MAROC
استقالة وتعيي7 مدبر

بموجب القرارات املؤرخة في) ( (- (I
الشريك) فإ7  (،(3(2 ديسمبر) فاتح 
 3S CONSEIL« لشركة) الوحيد 
مسؤولية) ذات  شركة  (،«MAROC
رأسمالها) وحيد  بشريك  محدودة 
مقرها) الكائن  درهم،) (2(3.333
(،6 (- )املعاريف() الشيضاء) بالدار 
الرابع) الطابق  إيا3،) القا�سي  زنقة 
)السجل التجاري)-)الدار الشيضاء)رقم)

237.767(،)قد):
»آال7) السيد) استقالة  سجل 
مهامه) من  ()Alain SALLE( سالي»)

كمدبر.
عي7 بصفته مدبرا السيد)»لورو7)
من) (،)Laurent HESPEL( إسبيل»)
لجواز) الحامل  فرنسية،) جنسية 
والساكن) (25FV25576 رقم) السفر 
بليل))فرنسا()-)23،)زنقة سا7 فيرما7)

.59833 -
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 
 (8 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827773.
املدبرو7

388 P

AKUMENIA
استمرار الشركة

العامة) الجمعية  بموجب  ( (- (I
يونيو) (33 في) املنعقدة  العادية  غير 
2)3)،)فإ7 الشركة الحاملة لتسمية)
مساهمة) شركة  (،«AkumenIA«
الكائن) درهم،) (333.333 رأسمالها)
مقرها بالدار الشيضاء)37،)شارع عشد)
عشد) علي  زاوية  قدور،) بن  اللطيف 
الدار) (- التجاري) )السجل  (- الرزاق)
قررت) قد  (،)782332 رقم) الشيضاء)
 357 استمرار الشركة تطشيقا للمادة)
املتعلق) (27-95 رقم) القانو7  من 

بشركات املساهمة.
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II
املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 
 (8 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827772.
مجلس اإلدارة
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ZAHRATE
نقل مقر الشركة

تعديل نظامي تالزمي
في) املؤرخ  القرار  بموجب  ( (- (I

الشريك) فإ7  (،(3(2 ديسمبر) ((7

لتسمية) الحاملة  للشركة  الوحيد 

»ZAHRATE»،)شركة ذات مسؤولية)

رأسمالها) وحيد  بشريك  محدودة 

مقرها) الكائن  درهم،) ((95.333

بمراكش)-)مدار النخيل،)9999،)فيال)

-)مراكش) )السجل التجاري) »كوثر»،)
رقم)86379(،)قد قرر):

نقل مقر الشركة إلى مراكش) (- (2

الحاملة) امللكية  فيال  تسلطانت،) (-

.»V7 2(لتسمية)»القصشة

للفصل) التالزمي  التعديل 

الخامس من النظام األسا�سي.

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (- (II

املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 

مار3) (8 بتاريخ) ملراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233633.
املدبر
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 SOCIETE CHERIFIENNE

D’AUTO LOCATION
.S.A

»S.C.A.L«

املصادقة على فتح وكالة بالقنيطرة
العادية) غير  العامة  الجمعية  إ7 

(،(3(2 ديسمبر) (23 في) املنعقدة 

لتسمية) الحاملة  املساهمة  للشركة 

 SOCIETE CHERIFIENNE«

 »D’AUTO LOCATION S.A

الكائن مقرها) (،«S.C.A.L« باختصار)

شارع) )عي7 السشع(،) الشيضاء) بالدار 

 -  5،400 كلم) اسماعيل،) موالي 

الشيضاء) الدار  (- التجاري) )السجل 
9)78)(،)قد صادقت على فتح) رقم)

املنطقة) (- )أحواز() بالقنيطرة) وكالة 
رقم) ( عمرو سفلية جزأة) الصناعية،)

أطلنتيك،) الحرة  املنطقة  (- (I 2(36

باملميزات التالية):
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 SOCIETE« (: التسمية)

 CHERIFIENNE D’AUTO

.LOCATION S.A

»S.C.A.L«(:(االختصار

املقر):)القنيطرة))أحواز()-)املنطقة)

 I(الصناعية،)عمرو سفلية جزأة))رقم

36)2)-)املنطقة الحرة أطلنتيك.

بجميع) السيارات  كراء) (: الغرض)

بالتراب) بدونه  أو  بسائق  أنواعها 

/»AVIS«(املغربي،)في إطار ترخيصتها

ريشارد) »إدي  السيد) (: املدير)

 Eddy-Richard( طوليدانو»)

.(TOLEDANO

باإليداعي7) القيام  تم  (- (II

لدى) الضشط  بكتابة  القانونيي7 

الشيضاء) للدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((3(( فبراير) (8 بتاريخ)

لدى) الضشط  وبكتابة  (82293(

بتاريخ) للقنيطرة  االبتدائية  املحكمة 

8)مار3)))3))تحت رقم)93677.

III)-)تم قيد الفرع التابع بالسجل)

 (3(( فبراير) (8 للقنيطرة) التجاري 

السجل) من  (67783 رقم) تحت 

التحليلي).
املدير
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طليطال ايمو
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  ((8/3(/(3((

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

الـتـسـميـــــــــــــــة):)طليطال ايمو.

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.

(- عقارات) مطور  (: الـمـوضـــــوع)

مكتب لشيع أو تأجير العقارات.

 8 عمارة) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

مكتب رقم)25،)الطابق الرابع،)شارع)

الحسن االول،)حي الداخلة،)اكادير.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.)

 (33.333 (: الشركـــة) رأسمـــال 

حصة من) ((333 درهم مقسم على)

فئة)233)درهم للحصة)2333)حصة)

)عشد الرحما7 و2333  للسيد سرود)

فاطمة) بشوري  للسيدة  حصة 

الزهراء.

األربــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسشة)%5 

من األرباح لالحتياط القانوني والشاقي)

حسب تقرير الشركاء.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيد سرود عشد الرحما7.)

صالحيات االمضاء):)للسيد سرود)

عشد الرحما7.)

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) السنـــة 

يناير إلى)32)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) (: باكادير) التجارية  املحكمة 

))3)/37/33)تحت رقم)2)2388.
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بريستا كلين
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  ((8/3(/(3((

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

الشريكة الوحيدة تحمل الخصائص)

التالية):

الـتـسـميـــــــــــــــة):)بريستا كلي7.

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة الشريكة الوحيدة.)

(- التنضيف) مقاول  (: الـمـوضـــــوع)

التجارة.

 -  22 مكتب) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

الطابق)3)-)عمارة)65)-)شارع القا�سي)

عياض)-)امسرنات)-)اكادير.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.)
 233.333 (: الشركـــة) رأسمـــال 

 233 فئة) من  حصة  (2333 درهم)

درهم للسيدة فتيحة سنب.)

األربــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسشة)%5 

من األرباح لالحتياط القانوني والشاقي)

حسب تقرير الشريكة الوحيدة.)

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

كل) مع  فتيحة سنب  السيدة  طرف 

صالحيات االمضاء.)

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) السنـــة 

يناير إلى)32)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) باكادير  التجارية  املحكمة 

))3)/22/33)تحت رقم))23892.
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اش.بي ستوديو
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  ((8/3(/(3((

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

الـتـسـميـــــــــــــــة):)اش.بي ستوديو.

شركة دات املسؤولية) (: الشكل) (

املحدودة.

انتاج وتسويق برامج) (: الـمـوضـــــوع)

األلعاب والبرامج الرقمية.)

 -  7 مكتب) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

(- حي بوسخن) (- عمارة ا) (- (2 الطابق)

الدشيرة الجهادية)-)انزكا7.

سنة ابتداء) ( (99 (: مــــــدة الشركــــــة)

من يوم تأسيسها.
 233.333 (: الشركـــة) رأسمـــال 

حصة من) (2333 درهم مقسم على)

للسيد) حصة  (533 درهم) (233 فئة)

الحسي7 كوساك و)533)حصة للسيد)

ابراهيم املا�سي.

األربــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسشة)%5 

من األرباح لالحتياط القانوني والشاقي)

حسب تقرير الشركاء.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيدا7):

الحسي7 كوساك وابراهيم املا�سي)

مع كل صالحيات االمضاء.))

فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) السنـــة 

يناير إلى)32)ديسمبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) بانزكا7  االبتدائية  املحكمة 

))3)/22/33)تحت رقم)537.
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MA SEGAM شركة
S.A.R.L
تأسيس

بمقت�سى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ)
القواني7) وضع  تم  (32/33/(3((
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات التالية):
MA SEGAM(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودية)
املسؤولية.

الهدف):)التجارة العامة والتوزيع.
تجزية املنزه رقم) (: املقراالجتماعي)

26)ايت ملول.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 2333 إلى) مقسم  درهم  (233.333

حصة من فئة)233)درهم.
عزيز) السيد  عي7  (: التسيير)
حمومي مسيرا للشركة ملدة املحدودة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمةاالبتدائية) الضشط  كتابة 
رقم) (37/33/(3(( بتاريخ) بانزكا7 
وتم) (،(5635 التجاري) السجل 

االيداع تحت رقم779.
395 P

 STE OULD TALEB
D’ARCHITECTURE DESIGN

SARL AU
 Société à Responsabilité Limitée

associé unique
Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Siège(Social(est(fixé(à :
 IMMEUBLE COMPLEXE

 ADMINISTRATIF BOULEVARD
 MLY RACHID HAY EL MASSIRA

GUELMIM
ICE : 333332537333362

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،37/33/(3((
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية):
طالب) أوالد  شركة  (: التسمية)

للهندسة املعمارية والتصميم.
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املركب اإلداري) (: املقر االجتماعي)
شارع موالي رشيد حي املسيرة كلميم.
درهم) (233.333 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (2333 على) مقسمة 

233)درهم.
الهدف):)الهندسة والتصميم.

الشــــــــــــــركاء):
امام ولد الطالب)2333)حصة.

املسير القانوني):)امام ولد الطالب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) كلميم  االبتدائية 

))3)/39/33)تحت رقم)238.
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STAREX SERVICES
SARL.AU

ICE : 003022773000056
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))
تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((3
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخصائص التالية):)
 STAREX SERVICES (: التسمية)

 Sarl.au
3))غشت) :)شارع) املقر االجتماعي)

رقم)3))حي ولي العهد انزكا7.
الهدف):)اعمال الطشاعة واإلشهار.

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم.

التسيير):)السيد محمد خشيري.
املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 
32)ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  793 رقم) تحت  بانزكا7  التجاري 
))3).)رقم السجل) 23)مار3) بتاريخ)

التجاري)5653).
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 STE PIECES RECHANGES
POLY SERVICES

SARL
ICE 003009700000044

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))
شركة) تأسيس  تم  ((3((/3(/(8
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE PIECES (: التسمية)
 RECHANGES POLY SERVICES

Sarl
الحرفيي7) حي  (: االجتماعي) املقر 

رقم)329)الحي الصناعي ايت ملول.
الهدف):)بيع قطع غيار السيارات.

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم.

اللطيف) عشد  السيد  (: التسيير)
الشاز والسيد احمد بولحسن.

املدة):)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

32)ديسمبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  78( رقم) تحت  بإنزكا7  التجاري 
السجل) ((3((/33/39 بتاريخ)

التجاري رقم)5673).
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STE AGUA EQUIPEMENT
SARL

ICE : 003017407000020
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (33/33/(3((
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE AGUA (: التسمية)

 EQUIPEMENT Sarl
املقر االجتماعي):)رقم))3)زنقة)32 
بلوك ب شارع الحسن)))ايت ملول.)

أنظمة) وتركيب  دراسة  (: الهدف)
الري.

 233.333 (: اإلجتماعي) الرأسمال 
درهم.

:)اليا3 رجماتي ويوسف) التسيير)
السو�سي.

املدة):)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

32)ديسمبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 533 رقم) تحت  بانزكا7  التجاري 
السجل) رقم  (22/33/(3(( بتاريخ)

التجاري)5662) 
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STE VARRHOTECH
SARL

ICE : 003026197000049
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((7/3(/(3((
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)
 STE VARRHOTECH (: التسمية)

Sarl
املقر االجتماعي):)بلوك د رقم)339 

حي اسكا تكوين اكادير.
املواقع واملحتوى) انشاء) (: الهدف)

االكتروني.
 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.
التسيير):)ياسي7 اخيت.

املدة):)99)سنة.
حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

32)ديسمبر.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
 238899 التجاري باكادير تحت رقم)
السجل) رقم  (22/33/(3(( بتاريخ)

التجاري)53797.
400 P

 STE BAHKARIM TRAVAUX
ش.م.م ش.و

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  ((7/3(/(3((
تأسيس) تم  بإنزكا7  ((7/3(/(3((
BAHKARIM TRAVAUX شركة)

ش.م.م.)شريك وحيد.)
هدفها):

األشغال الحرة أو الشناء.
اإليراد والتصدير.

مفاوض.
العنوا7 التجاري):)الشقة رقم)32 
 62( رقم) بوزكار  حي  الثاني  الطابق 

مسدورة انزكا7.
درهم موزع) (233.333 (: رأسمالها)
إلى)2333)حصة قيمة كل حصة)233 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):

السيد بهادي عشد الكريم):)2333 
حصة.

تم تعيي7 السيد بهادي عشد الكريم)
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)

بهادي) توقيع  اعتماد  تم 
عشد الكريم في جميع العقود والوثائق)

اإلدارية والشنكية.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإليضاحي) التجاري  السجل 

رقم9)55).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

7)/)3/))3))تحت رقم)388.
401 P

 STE HORT SEEDS
MAGHREB

S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 233.333 درهم
املقر االجتماعي : الشقة )2 تجزئة 
رقم 2878 الطابق الرابع تليال اكادير

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قواني7) وضع  تم  (،(3(( فبراير) ((3

الشركة ذات امليزات التالية):
 STE HORT SEEDS (: التسمية)

MAGHREB
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

.SARL(مسؤولية محدودة
الهدف):)استيراد وتصدير وتسويق)

الشدور.)
املقر االجتماعي):)الشقة))2)تجزئة)
رقم)2878)الطابق الرابع تليال اكادير.
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
 233.333 :)حدد في مشلغ) رأسمال)
درهم مقسم الى)2333)حصة من فئة)

233)درهم.
التسيير):)التسيير أسند إلى السيد)

حسن ارحو.)
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
ألكادير تحت رقم)238868)بتاريخ)39 

مار3)))3).

402 P
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 STE  IMENDITEN TATA
S.A.R.L AU

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  (27/3(/(3((

ذات املميزات التالية):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

.IMENDITEN TATA SARL AU
مخبزة) (: االجتماعي) الهدف 

وحلويات.
 23 شارع) (225 (: املقر االجتماعي)
تيكوين) اوجعا  ايت  حي  (32 بلوك)

اكادير.
 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم مجزأة إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للحصة الواحدة.
ايت) السيد  تعي7  تم  (: التسيير)
ابراهيم ادريس كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت) (39/33/(3(( بــتاريخ) اكادير 

رقم)238867.
403 P

STE SOUSSIFY
S.A.R.L AU

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  (27/3(/(3((

ذات املميزات التالية):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

SOUSSIFY SARL AU
البرمجة) (: االجتماعي) الهدف 

والصيانة املعلوماتية.
(،53 :)مكتب رقم) املقر االجتماعي)
املامونية،) مركب  الرابع،) الطابق 
حي) (،533 ش) ف  بونعماني  شارع 

الداخلة،)أكاد ير.
 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم مجزأة إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)تم تعي7 السيد ابويريك))
غير) ملدة  للشركة  كمسير  عثما7 

محدودة.)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت) (39/33/(3(( بــتاريخ) أكادير 

رقم)))238858.
404 P

 STE MARINA TRAVAUX
DIVERS
SARL AU

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  (3(/33/(3((

ذات املميزات التالية):
  STE (: االجتماعية) التسمية 
 MARINA TRAVAUX DIVERS

SARL AU
أشغال الشناء) (: الهدف االجتماعي)

وأعمال عامة.
تليال)) تمديد  (: االجتماعي) املقر 

الشقة)37،)رقم)738،)أكادير.
 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم مجزأة إلى)2333)حصة من فئة)

233)درهم للحصة الواحدة.
بابانا) السيد  تعي7  تم  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  حمزة 

محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت)) (39/33/(3(( بــتاريخ) أكادير 

رقم))238862.
405 P

GENIE MULTISERVICE شركة
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  (28/3(/(3((
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

GENIE MULTISERVICE(:(االسم

املقر االجتماعي):)رقم)25)بلوك 3)

انزا العليا تدارتانزا أكادير.

الهدف االجتماعي):)مقاول متعدد)

الخدمات.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

مقسم) درهم  (233.333 في) الشركة 

درهم) (233 حصة بقيمة) (2.333 إلى)

للحصة الواحدة.

:)أمزوط يوسف واملسيمي) املسير)

عشد العالي.

باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بأكادير):)53772.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

بتاريخ) (238879 رقم) تحت  بأكادير 

.39/33/(3((

406 P

 MOURYOUSS SERVICE

 ZONE
شركة محدودة املسؤولية

من شريك واحد

التأسيس
في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تم انجاز) بأكادير،) ((3(( فبراير) ((2

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانو7 

ذات) واحد  شريك  من  املسؤولية 

الخاصيات التالية):

التسمية):)تأخذ الشركة التسمية)

 MOURYOUSS SERVICE (: التالية)

ZONE)ش.م.م.ش.و.

الغرض):)خدمة أداء)الفواتير.)

زنقة) (2 بلوك) (: االجتماعي) املقر 

الصناعي) الحي  (83 رقم) مكنا3 

أكادير.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم تأسيسها النهائي)

باستثناء)حالة الحل قشل األوا7.

مشلغ) في  الشركة  مال  رأ3  حدد 

63.333)درهم مقسم إلى)633)حصة)

بكاملها) محررة  درهم  (233 فئة) من 

عند االكتتاب وموزعة كما يلي):

 633 (: محمد) األزهار  أبو  السيد 

حصة من فئة)233)درهم.)

عي7 السيد أبو األزهار) (: التسيير)

محمد مسيرا ملدة غير محدودة.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم)) تحت  ((3(( مار3) (37 يوم)

.2388(7

407 P

 SOCIETE DES JEUNES

 PIONNIERS DE L’HABITAT

MODERNE
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ))

تم تأسيس شركة) ((3(( فبراير) ((2

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 SOCIETE DES (: التسمية)

 JEUNES PIONNIERS DE

L’HABITAT MODERNE SARL

 33 رقم) شارع  (: االجتماعي) املقر 

ايت) ادميم  طريق  (276 رقم) محل 

ملول.

الهدف):)مشاني،)مطور عقارات.)

 233.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

التسيير):)اعراب فدوى.

املدة):)99)سنة.

حتى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

32)ديسمبر.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

بتاريخ))) بانزكا7  االبتدائية 

رقم) (756 رقم) تحت  (37/33/(3((

السجل التجاري)5622).

408 P
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FADOIS ADAM شركة
ش. م. م ش. و

رأسمالها : 233.333 درهم

املقر االجتماعي : دوار تكاديرت

الدراركة، أكادير

ICE 002925751000068

RC N°79333

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

التأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير)

نظام) خلق  تم  (32/23/(3(2 في)

تأسيس الشركة ذات املميزات التالية)

:

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة))بشريك وحيد.

 FADOIS شركة) (: التسمية)

.ADAM

الهدف):)تهدف الشركة إلى):

أعمال مختلفة أو أعمال الشناء.

تكاديرت،) دوار  (: االجتماعي) املقر 

الدراركة،)أكادير.

مدة) حددت  (: االجتماعية) املدة 

الشركة في)99)سنة.

املغاري) السيد  تعيي7  (: التسيير)

غير) ملدة  الشركة  مسير  ادريس 

محدودة.

ستلتزم الشركة بتوقيع) (: التوقيع)

السيد املغاري ادريس.)

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

مجزأة) درهم  (233.333 في) الشركة 

على)2333)حصة من فئة)233)درهم)

الشكل) على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي):

 2333 (: ادريس) املغاري  السيد 

حصة،)أي):)233.333)درهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تحت  ((9/23/(3(2 بتاريخ)

.237339

409 P

LONJA BLUE
 Société à Responsabilité Limitée

 Associe(Unique - SARL(AU

 25 يوم) العرفي  العقد  تاريخ 

تحمل) التي  و  بانزكا7  ((3(2 نوفمبر)

الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)

بيع االسماك بالجملة.

تجهيز مراكب الصيد.

نقل الشضائع.

االستيراد والتصدير.
رأسمال الشركـة):)233.333)درهم)

فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (233

بي7 الشركاء)على الشكل التالي):

 2333 خربوش) مصطفى  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

32)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق) (32 رقم) (: املقر اإلجتماعي)

))حي بوزكار رقم))62)مسدورة انزكا7.

املسير):)مصطفى خربوش.

بتاريخ) ((5(7 (: االيداع تحت رقم)

33)ديسمبر)2)3))املحكمة االبتدائية)

انزكا7.

410 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

مكتب ادحلي للخبرة واالستشارة

شارع موالي اسماعيل عمارة دار ايليغ

الطابق الثالث رقم)327)حي النهضة)-)أكادير

FINE ENGINEERING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
القانو7) وضع  تم  (،(3(( يناير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة مميزاتها كالتالي):

 FINE ENGINEERING(:(التسمية

ش.م.م.)بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):

تسيير مكتب للدراسات.

الخبرة التقنية.

الدراسات التقنية.
عمارة) (،87 رقم) (: املقر االجتماعي)

الطابق الساد3،) بلوك أ،) ياسمي7،)
زاوية شارع املقاومة وشارع القا�سي)

عياض،)أكادير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
الرأسمال):)233.333)درهم يتكو7)

233)درهم) 2333)حصة من فئة) من)

السيد) طرف  من  بكاملها  مدفوعة 

بعدي يونس.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد بعدي يونس ملدة غير)

محدودة.

:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

املنفرد للسيد بعدي يونس.

السنة الحسابية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (32 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

اإليداع):)تم إيداع امللف القانوني)

للشركة لدى كتابة الضشط باملحكمة)

مار3) (22 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

))3))تحت رقم))23889.

التسجيل) تم  (: التجاري) السجل 

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

مار3) (22 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)53787.
للخالصة والشيا7

الحسي7 ادحلي

411 P

HIBA MEDICAL
SARL

RC : 50755

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  (3(/3(/(3((

الـتأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

 HIBA MEDICAL (: الـتـسـمية)

 SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة ذات شريك واحد.)

(/ توزيع اجهزة طشية) (: الـمـوضـــــوع)
والصيدليات) املختبرات  مستلزمات 
االسنا7/املعدات) طب  ومعدات 
واملعدات) واألثاث  التقنية  الطشية 

الطشية للمستشفيات.
تجاري) محل  (: االجـتـماعــي) الـمـقر 
السفلي) تحت  ما  بطابق  الكائن 

بمسجد اليغ،)اكادير.
مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 233.333 (: الشركـــة) رأسمـــال 
درهم،)333 2)درهم ب)233)حصة.

الدين) نور  السيد  (: التسيير)
عاكف.

لقد تم اإليداع القانوني للسجل)
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
باكادير تحت الرقم الترتيبي)238857 
سجلها) رقم  (39/33/(3(( بتاريخ)

التجاري هو):)53755 .
413 P

 STE DAHMOUCH شركة
NEGOCE

محدودة املسؤولية لشريك وحيد  
التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت) بأكادير  ((3(( فبراير) (32
املسؤولية) محدودة  شركة  قواني7 

لشريك وحيد خصائصها كالتالي):
     DAHMOUCH شركة) (: االسم)

.NEGOCE
الهدف):)أعمال الشناء.

املقر االجتماعي):)عمارة)27،)شقة)
املحمدي)) حي  املروة،) اقامة  (،557

اكادير.)
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
الى) مقسم  درهم  (233.333 مشلغ)
درهم) (233 فئة) من  حصة  (2333
للواحدة تكتب بكاملها وتحدد وتسند)
انس) السيد  (- الوحيد) املؤسس  إلى 

دهموش.



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5614

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (32 يناير و تنتهي في)

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

32)ديسمبر

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

انس) السيد  محدودة  غير  وملدة 

دهموش.

لتكوين) (5% يتم اقتطاع) (: األرباح)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

جديد) من  مرحل  مشلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

الضشط) بكتابة  القانوني 

بتاريخ)) بأكادير  التجارية  باملحكمة 

))3)/27/33)تحت رقم)238928.

414 P

غوفريكو
ش.م.م.م. 

تأسيس شركة
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (33/33/(3((

»غوفريكو»)م.م.)م.)

هدفها):

إنتاج و تسويق املثالجات.
األول) الطابق  (22 رقم) (: العنوا7)

عمارة امنار إنزكا7.
رأسمالها):)233.333)درهما موزعة)

حصة) كل  قيمة  حصة  (2333 إلى)

233درهم.)

ادريس) الشعبي  السيد  تعيي7  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

.(5657

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ألنزكا7  اإلبتدائية 

))3)/23/33)تحت رقم)798.

415 P

STE ASTRA SERVICES
SARL AU

بناء)على عقد عرفي بتاريخ)7)مار3)

األساسية) القواني7  وضع  تم  ((3((

شريك) املسؤولية  محدودة  لشركة 

ذات) (ASTRA SERVICES (: واحد)

الخصائص التالية):

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

كما في الخارج هو):

او) العامة  للمشاني  األمن  شركة 

الخاصة

مقاول التنظيف.

إنجور7) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

شارع الجيش امللكي رقم)6))كلميم.

املدة):)99)سنة.

 233.333 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) (2333 على) مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة)233)درهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد):

حصة) (2333 (: قاسمي) محمد 

اجتماعية.

:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)

محمد) ( السيد) طرف  من  محدودة 

قاسمي.

االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 

بكلميم بتاريخ)27)مار3)))3))تحت)

السجل) في  والتسجيل  (226 رقم)

التجاري تحت رقم)9)73.

416 P

STE MODE TRAVAIL
  SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ))

تأسيس) تم  انزكا7  ((3((  /3(/(8

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):

 STE MODE TRAVAIL(:(التسمية

SARL AU

حي) (2(27 رقم) (: املقر االجتماعي)

الدشيرة) حزم  ابن  شارع  الضحى 

الجهادية.

رأ3 املال):)233.333)درهم.

املدة):)99)سنة.

السيدة فاطمة الرايس) (: املسيرة)

 JB766597وطنيتها رقم

صناعة وبيع) (- التجارة) (: النشاط)

اشغال) (- بالشغل) الخاصة  املالبس 

مختلفة.

تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)

 27/33/(3(( في) بانزكا7  االبتدائية 

تحت رقم)528.

417 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°32 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 36.22.8(.76.(5

FIX : 35.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE SPEEDY RENTALS

بمقت�سى القانو7 األسا�سي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،26/3(/(3((

باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):

التسمية):)شركة سبيدي رونتال.

STE SPEEDY RENTALS

بدو7) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

 7 بلوك) (22 :)رقم) املقر االجتماعي)

حي مارين بيشور اكادير.)

99)سنة ا ابتدءا من تاريخ) (: املدة)

التأسيس.

رأسمالها):)233.333)درهم.

التسيير):)للسيدة هاجر ايت بال.

السيد) بي7  مشترك  (: االمضاء)

اهدار كمال والسيد لشهب أشرف.)

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ) ألكادير  التجارية 

))3)/27/33)تحت رقم)6)2389.

418 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°32 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 36.22.8(.76.(5 / FIX :

35.(8.(3.(8.68
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE TIMO TOURS
بمقت�سى القانو7 األسا�سي بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (،(3(( مار3) (3
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):)
.STE TIMO TOURS(:(التسمية

بدو7) السيارات  كراء) (: الهدف)
( ( سائق.)

التجاري) املحل  (: املقر االجتماعي)
77)شارع الخوارزمي حي املسيرة) رقم)

أكادير.)
املدة):))99)سنة ا ابتدءا من تاريخ)

التأسيس.
رأسمالها):))233.333)درهم.

التسيير):))للسيدة هدى بوعليوات.)
اإلمضاء):)للسيدة هدى بوعليوات.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (
 التجارية أكادير بتاريخ)27)مار3)))3) 

تحت رقم)7)2389.  
419 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°32 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 36.22.8(.76.(5 / FIX :

35.(8.(3.(8.68
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE JARDIN BAB ELHAY
بمقت�سى القانو7 األسا�سي بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (،(3(( فبراير) (7
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):)
 STE JARDIN BAB (: التسمية)

.ELHAY
الهدف):))البستنة.

التجاري) املحل  (: املقر االجتماعي)
املحمدي) حي  (233( زنقة) (7 بلوك)

أكادير.)
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99)سنة ابتداءا من تاريخ) ( (: املدة)
التأسيس.

رأسمالها):))233.333)درهم.
التسيير):))للسيد عماد الشكشاكي.)
اإلمضاء):))للسيد عماد الشكشاكي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (
 التجارية أكادير بتاريخ)27)مار3)))3) 

تحت رقم)8)2389.  
420 P

 NEWCOM AND EVENTS
     MARKETING

عند تجزئة رقم 773 زنقة رقم 823 
شقة رقم 2 الطابق االول حي املسيرة 

اكادير
تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادير)
تم تأسيس) (،(3(( فبراير) (23 بتاريخ)
صفاتها))) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

كما يلي):)
 NEWCOM( AND ( (: التسمية)

.EVENTS MARKETING
أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

إلى):
بيع املصابيح والوساطة التجارية)؛

وعموما جميع العمليات التجارية)
الصناعية املالية والعقارية املتعلقة)
األنشطة) وكل  املذكورة  باالنشطة 
شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
تجزئة) عند  (: االجتماعي)  املقر 
823)شقة رقم)2  773)زنقة رقم) رقم)

الطابق االول حي املسيرة اكادير.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمديد أو الفسخ املسشق.
الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة))
في)233.333)درهم))مقسم))إلى)2333 

حصة):
السيد حسن ابحما7)533)حصة)؛

 533 الطويل) الدين  نور  السيد 
حصة.

ايت) حفيظة  السيدة  (: التسيير)
الدااحمد مسيرة للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكادير يوم)25)مار3)))3) 

تحت رقم)238952.

421 P

ROUEN CARS
SARL

العام) الجمع  محضر  حسب 

التأسي�سي بتاريخ)23)يناير)))3))قرر)

 ROUEN CARS SARL(شركاء)شركة

رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

233.333)درهم ما يلي):

ا) بلوك  حي اساكا  (: الشركة) مقر 
رقم)783)تكوين اكادير).

 233.333 (: في) حدد  املال  رأ3 

2333)حصة من) درهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  درهم  (233 فئة)

كالتالي):

سعيد بوباز)633)حصة)؛
ر�سى بيتي)733)حصة.

((: الشركة) من أهداف  (: املوضوع)

كراء)السيارات بدو7 سائق.

التسيير):)تعيي7 السيد رشيد بيتي))

  ROUEN CARS للشركة) ( مسيرة)

SARL)ملدة غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع):)تم))اإليداع القانوني لدى)

املحكمة التجارية بمدينة اكادير بتاريخ)

25)مار3)))3)))تحت رقم)238975 

السجل التجاري رقم)53872.

422 P

شركة سوكور جالل سود
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
فبراير) (( في) املؤرخ  للعقد  طشقا 

تم تأسيس شركة املسؤولية) ((3((

محدودة بالخصائص التالية):))

االسم):)شركة سوكور جالل سود.

الهدف):)االسعاف.
رأسمال املجموعة)):)233333.

التسيير):)جالل جرجوب.)

 7 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 
77)مجمع فضل هللا حي ادرار) عمارة)

اكادير.
املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بتاريخ) (23869 رقم) تحت   بأكادير 

7))فبراير)))3). 
423 P

TAMLIK IMMO
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الواحد
رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : املكتب رقم 53 
الطابق 7 عمارة املمونية شارع حسن 

بونعما7 فش 5 حي الداخلة أكادير
RC 50843

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير)
تم تأسيس شركة) ((3(( مار3) (8 في)
ذات املسؤولية املحدودة ذات الشريك)

الوحيد ذات الخصائص اآلتية):
.TAMLIK IMMO(:(التسمية

الهدف):
 PROMOTION IMMOBILIERE
 MARCHAND DE TERRAIN

.D’IMMEUBLE ET LOTISSEUR
 53 املكتب رقم) (: املقر االجتماعي)
الطابق)7)عمارة املمونية شارع حسن)

بونعما7 فش)5)حي الداخلة أكادير.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
الرأسمال):)233.333)درهم مقسم)

إلى)2333)حصة من فئة)233)درهم.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى الفصل)25)من القانو7)
السيد) تعيي7  تم  للشركة  األسا�سي 
للشركة) كمسير  العشودي  الحسن 

ملدة غير محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
تحت)) ((3(( مار3) (25 يوم) باكادير 

رقم)238979.
424 P

 STE AVATEC MARINE
MOROCCO

SARL
تأسيس شركــة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسست  ((3(( فبراير) ((2
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
 STE AVATEC ( ( (: التسمية)

.MARINE MOROCCO
املوضوع):)إصالح وصيانة املعدات)

اإللكترونية والدقيقة.
زنقة) (( رقم) (: االجتماعي) املقر 
B)شارع الحسن الثاني حي) بلوك) (32

العرب ايت ملول.
حدد املشلغ ف) (: رأسمال الشركة)
233.333)درهم مجزأ إلى))2333حصة)

من فئة))233)درهم للواحدة.
التسيير:)أسند التسيير إلى السيد)

عزيز مواش ملدة غير محدودة.)
الشركة) تلتزم  (: الشنكي) التوقيع 
بالتوقيع الوحيد للسيد عزيز مواش.

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)
الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني بمكتب)
الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكا7)
 بتاريخ)9)مار3)))3))تحت رقم)786. 
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجاري تحت رقم)5675). 
425 P

 STE AGHBALOU
TANOUZIGHT

SARL
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  ((3(( يناير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 AGHBALOU (: الـتـسـميـــــــــــــــة)
.TANOUZIGHT SARL

الشركة ذات املسؤولية) (: الشكل)
املحدودة.
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االشغال) مقاول  (: الـمـوضـــــوع)
الطرق،) أشغال  الشناء،) او  املتنوعة 

مقاول االشغال العامة.)
الـمـقر االجـتـماعــي):)رقم)26)دوار تكنزا)

ايملمايس اوالد التايمة.)تارودانت.)
مــــــدة الشركــــــة):)99))سنة.)

رأسمـــال الشركـــة):)233.333)درهم.)
صالح الدين الكشو3) ( (: التسيير)

وحسن وحما7.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بتاريخ) (37( رقم) تحت   تارودانت 
27)مار3)))3))رقم سجلها التجاري)

هو)8573.
426 P

 CAFEE SNACK GOLD
NAIT-B

SARL
 إعال7 عن تأسيس 

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(2 ديسمبر) (26 بتاريخ) بأكادير 
تمت املصادقة على القانو7 األسا�سي)
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية):)
 STE CAFEE SNACK (: التسمية)

  .GOLD NAIT-B SARL
الهدف):)مقهى،)سناك ومطعم.

 CENTRE ET (: االجتماعي) املقر 
 COMMUNE ASSAKI ROUTE

.N°23 TALIOUINE
رأسمال الشركة):)حدد الرأسمال)
درهم) (233.333 مشلغ) في  االجتماعي 
حصة اجتماعية) (2333 مقسمة إلى)
من فئة)233)درهم للواحدة في ملك:

السيدة فاطمة نايت ابراهيم)533 
حصة اجتماعية)؛

 (53 السيد ادريس نايت ابراهيم)
حصة اجتماعية)؛

 (53 السيد سعيد نايت ابراهيم)
حصة اجتماعية.

املدة):)99)سنة.)
نايت) فاطمة  ( السيدة) (: التسيير)

ابراهيم.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)ديسمبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية تارودانت)

بتاريخ)3)مار3)))3))))تحت رقم)97).

427 P

DELISPOT
   ش.م.م

التأسيس
للجمع)) عرفي  عقد  بموجب 

 (3(( فبراير) ((2 العام املنعقد يوم)

 واملسجل بأكادير يوم)3))فبراير)))3) 

تم تحديد القانو7 األسا�سي لشركة)

ذات) محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية):

2)-)الهدف):)يهدف نشاط الشركة)

إلى):)

الغذائية) والخدمات  املطعمة 

املتنقلة)؛

تمويل الحفالت)؛

استغالل نزل)؛

وكالة االتصال واألحداث)؛

متعددة) قاعات  تجهيز  تنسيق،)

االغراض وفضاءات االستقشال)؛

الخدمات) من  واسعة  مجموعة 

املقاهي،) الى  املوجهة  التقليدية 

متاجر) الشاي،) قاعات  املطاعم،)

الحلويات واملخابز)؛

مع) استقشال  الحفالت/) تمويل 

)استغالل،تنظيم) ذاتية) خدمات 

وكراء)معدات الحفالت و املقاهي()؛

استيراد،)تصدير،)تسويق نطاقات)

املطاعم) ملعدات  ومختلفة  كاملة 

وممولي الحفالت.

))-)املقر االجتماعي):حي ادوار اوبها)

تمراغت اورير.

3)-)املدة):)99)سنة.
في) محدد  (: الشركة) رأسمال  (- (7

مقسم) درهم  )عشرةأالف() (23.333

مائة) بقيمة  حصة  ()233( مائة) إلى 

مكتتب) للحصة،) درهم  ()233(

بالكامل،)محررة على النحو التالي):
السيدة ملياء)رامو):)233)حصة).)))))))))))))))))))))))))))

:)من فاتح) السنة االجتماعية) (- (5

يناير إلى)32)دجنبر.)

يسير الشركة وملدة) (: التسيير) (- (6
غير محدودة السيدة ملياء)رامو.

لدى كتابة) ( القانوني) تم اإليداع 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضشط 
يوم)27)مار3)))3))تحت رقم)2)2389.
428 P

STE EXPERTACHY
SARL 

تأسيس شركــة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسست  ((3(( فبراير) (((
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
.STE EXPERTACHY:(التسمية

املوضوع):)مثبت ومدقق تاكوغراف.
املقر االجتماعي):)دوار عي7 الصادق)

سيدي مو�سى أوالد تايمة.
املشلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 2333 ( درهم مجزأ إلى) (233.333 ف)

حصة من فئة)233)درهم للواحدة.
التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)
غير) ملدة  الحفيظ  عشد  لعري�سي 

محدودة.)
الشركة) تلتزم  (: اإلداري) التوقيع 
بالتوقيع الوحيد للسيد لعري�سي عشد)

الحفيظ.
الشركة) :تلتزم  الشنكي) التوقيع 
لعري�سي) للسيد  املشترك  بالتوقيع 
عشد الحفيظ))والسيدة نوال بوناوي)

والسيد أنس لعري�سي.
تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.
تم اإليداع القانوني بمكتب الضشط)
باملحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)
وتم) (.339 تحت رقم) ((3(( مار3) (8
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم3)85. 
429 P

TRESOR TECHNIQUE
 SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
والذي) ((3(( مار3) (3 في) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجشه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

 STE TRESOR((:(االسم((((((((((((((((

. TECHNIQUE SARL

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

الرأسمال):)233.333))درهم.

الهدف)))))):)))التركيشات الكهربائية،)

الكهربائية) اآلالت  وتركيب  صيانة 

توريد) والهيدروليكية،) وامليكانيكية 

الزراعية) املعدات  وصيانة  وتركيب 

وطفايات الحريق.

 العنوا7):)الطابق السفلي رقم)9)2 

بلوك)))تجزئة اكدال ايت ملول.

فاتح) من  لتشدأ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):))تسير))الشركة من طرف)

السيد محمد هاري والسيد ابراهيم)

اهربا.)

باملحكمة)) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بانزكا7 في)25)مار3)))3) 

تحت رقم))2)5. 

430 P

GLO SOUSSE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي : الشقة 
رقم 5)3 جنا7 املجاطي تافالكت 

تارودانت
رقم التقييد في السجل التجاري 

8532

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 GLOتسميتها بمختصر  االقتضاء)

.SOUSSE SERVICE

غرض الشركة بإيجاز):

كراء)االسواق واملجازر)؛

مفاوض.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تافالكت)) املجاطي  جنا7  (3(5 رقم)

تارودانت.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 233.333 الشركة) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):

حصة) (523 الزراع) باسم  السيد 
بقيمة)233)درهم للحصة)؛

السيد مصطفى اغريس)793)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد باسم الزراع عنوانه:)زنقة)
 -83333 بلقا3) سيدي  حي  (226

تارودانت املغرب.
السيد مصطفى اغريس عنوانه:)
   83333 تافالكت) املجاطي  جنا7 

تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
السيد باسم الزراع عنوانه):))زنقة)
 -83333 بلقا3) سيدي  حي  (226

تارودانت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)7)3.
431 P

SOCIETE ITAH TRANSPORT
SARL A AU 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

رأسمالها : 333 233 درهم
املقر االجتماعي : دوار ادبيضة اكلو 

تزنيت
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانو7) انجاز  تم  ((3(( يناير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية):
 SOCIÉTÉ ITAH (: التسمية)

.TRANSPORT
غرض الشركة):)

نقل املستخدمي7/)وسيط تجاري)؛
التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 
مشاشرة) غير  أو  مشاشرة  عالقة  لها 
بالعمليات املذكورة والتي من شانها)

أ7 تساهم في تنمية الشركة).

ملدة) الشركة  تأسست  (: املدة)
سنة ابتدءا من يوم تقييدها في) (99

السجل التجاري.)
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم))) (233.333 مشلغ) في  الشركة 
مقسم إلى))2333)حصة من فئة)233 

درهم لفائدة كل من):)
السيد توفيق ادهمو)2333)حصة.
ادهمو) توفيق  السيد  تعيي7  تم 
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 
الصالحيات حسب القانو7 األسا�سي)

للشركة.
القانوني بكتابة) تم انجاز اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
بتيزنيت بتاريخ)22)مار3)))3))))تحت)

رقم)88.
432 P

 GROUP THREEBEN
 TRANSPORTS ET

LOGISTIQUE
 S.A.R.L

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
تم وضع القانو7) (،(3(( مار3) (23
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 

التالية):
 GROUP(التسمية القانونية):)شركة
 THREEBEN TRANSPORTS ET

.LOGISTIQUE S.A.R.L
الشكل القانوني):))ش.م.م.

املقر االجتماعي):)حي املركز تالوين)
تارودانت.

الغرض االجتماعي):)نقل الشضائع)
للغير.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 2333 درهم مقسمة من) (233.333
درهم) (233 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة))موزعة كالتالي):
السيد ياسي7 بن عشا)733)حصة)
333)حصة) والسيد عصام بن عشا)

والسيد حمزة بن عشا)333)حصة.
التسيير)):)تم تعيي7 السيد ياسي7)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  عشا  بن 

محدودة.

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: ( املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.))))
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
 (3(( مار3) (25 بتاريخ) بتارودانت 

تحت الرقم)357.
433 P

 STE AUTO ECOLE  SIDI
OUAZIZ

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانو7) وضع  تم  ((3(( مار3) ((
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):
 STE AUTO« (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.» ECOLE  SIDI OUAZIZ
شركة ذات املسؤولية) ( (: الشكل)

املحدودة.
تعليم) مدرسة  (: الـمـوضـــــوع)

السياقة.
مركز سيدي) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

وعزيز اوالد برحيل).
مــــــدة الشركــــــة)):))99))سنة.)

رأسمـــال الشركـــة):)233.333درهم.
عشد) التحادي  السيد  (: التسيير)
الوطنية)) الشطاقة  رقم  الصمد،)

. JT93973
فاتح) من  (: االجتمـاعيـة) السنة 
يناير إلى)32)ديسمبر من نفس السنة.

لقد تم التسجيل القانوني لدى) (
في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
   8535 رقم) تحت  التجاري  السجل 

بتاريخ)23)مار3)))3).
434 P

STE  MINOV
 SARL AU

حل الشركة، اعتماد التصفية 
الودية، تعيي7 مصف

بتاريخ) مداوالتها  إثر  على  (:  أوال)
العامة) الجمعية  ((3(2 ديسمبر) (32
 MINOV  SARL غير العادية لشركة)
محدودة ( شركة ذات مسؤولية) (AU

املوجود) درهم،) (233.333 برأسمال) (

مقرها االجتماعي بجيت سكن تمديد)
عمارة))3))رقم شقة رقم)))حي السالم)
التجاري) بالسجل  مسجلة  أكادير.)

لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)
رقم)39)33)قررت ما يلي):

حل الشركة بصفة مشكرة ابتداء)

من)32)ديسمبر)2)3).

التصفية) طور  في  الشركة  وضع 

الودية.

السيدة) تعيي7  للشركة  مصفية 

املاطي سلمى.

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  ثانيا:)

التجارية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
بتاريخ) ( (23883( رقم) (  بأكادير تحت)

8)مار3)))3).

435 P

LA MOSE EVENMENT
SARL AU

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ))

قررت)) ( بانزكا7) ((3(( فبراير) ((3

الجمعية العامة االستثنائية لشركة

      LA MOSE EVENMENT SARL

AU)ما يلي):))))

اإلنهاء)املشكر للشركة.))

خوخ) السيد  (: املصفي) تعيي7 

محمد الحامل للشطاقة الوطنية رقم))

. JB(77737

توهمو) حي  (: التصفية) عنوا7 

بحراني ايت ملول).

)))تم اإليداع القانوني لدي املحكمة)

االبتدائية بانزكا7))في))8)مار3)))3) 

تحت رقم)787 .

436 P

COURONNE DES SCIENCES
حل الشركة قشل األوا7

بتاريخ) مداوالت  على  بناء) (- (I 

العام) الجمع  قرر  (،(3(( يناير) (27

 COURONNE(االستثنائي حل شركة

وأيضا) ش.م.م،) (DES SCIENCES

تمت تسمية اآلنسة))مونتري خديجة))

كمصفية).
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تم اإليداع القانوني باملحكمة) (-II
التجارية باكادير يوم)2))فبراير)))3) 

تحت رقم)633.
437 P

STE CHIC & CUTE
SARL

 MAGASIN : املقر االجتماعي
 N°6 IMM(MOUMANE 3 AV

MOULAY ABDELLAH AGADIR
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مساهمو) قرر  ثم  ((3(( فبراير) ((2

الشركة ما يلي):
2)-)التصفية النهائية للشركة.

السجل) على  التشطيب  (- ((
التجاري رقم):76352.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضشط)
لدى املحكمة التجارية باكادير تحت)
رقم)5)2389)بتاريخ)27)مار3)))3).
438 P

STE  SUPER TASTE
SARL

بموجب محضر الجمع العام غير)
 (3(2 ديسمبر) (25 بتاريخ) العادي 

تقرر ما يلي):
2)-)بيع حصص):

 ISSA MAHMOUDالسيد باع 
533)حصص لفائدة السيد)  MADI
SAMARA ORSAN FOUAD)بتاريخ)

25)ديسمبر)2)3).
 ISSA السيد) استقالة  (- ((
مهامه) من  ( (MAHMOUD MADI

كمساعد مسير الشركة.
 SAMARA السيد) تعيي7  (- (3
وحيد) ORSAN FOUADكمسير 

للشركة.
7)-)التوقيع الشنكي):)تلتزم الشركة)
 SAMARA للسيد) الوحيد  بالتوقيع 

.ORSAN FOUAD
القانوني) الشكل  تحويل  (- (5
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة للشريك الوحيد.
األسا�سي) القانو7  تحديت  (- (6

للشركة.

القانوني) اإليداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
))3)تحت) يناير) ((2 بتاريخ) بأكادير 

رقم)3)238 .
439 P

OUMBARIA
ش.م.م

العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
قرر) ((3(( يناير) (23 للشركة بتاريخ)
شركاء)شركة)OUMBARIA)رأسمالها)

3.333  23درهم))ما يلي):)
 233 533)حصة من فئة) ( تفويت)
درهم))للواحدة من مجموع الحصص))
بوسنة)) يوسف  السيد  يمتلكها  التي 
لفائدة السيد عمر الهيري.))))))))))))))))))))))))))))
الشركة) رأسمال  أصشح  وبذلك 
درهم) (233.333 في) حدد  الذي 

مقسمة إلى))2333)حصة كاآلتي):
حصة))) (533 بوسنة) السيد عماد 

بقيمة)53.333)درهم.
حصة))) (533 الهيري) عمر  السيد 

بقيمة)53.333)درهم.
بوسنة) يوسف  السيد  استقالة 

من منصشه كمسير للشركة.
مسير) بوسنة  عماد  السيد  تعي7 

للشركة ملدة غير محدودة.
التوقيع))لدى املؤسسات الشنكية)

من طرف السيد عماد بوسنة.)
وقد تم اإليداع باملحكمة االبتدائية)
بمدينة العيو7 بتاريخ)2))فبراير)))3) 
التجاري) السجل  (763 رقم)  تحت 

رقم)36662.
440 P

STE THE PIRATE PUB
SARL

RC: 47959
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بموجشه) تم  والدي  (3(/33/(3((
 THE (« بشركة) تغييرات  إحداث 
PIRATE PUB)»)شركة ذات مسؤولية)
درهم) (233  333 ( محدودة رأسماله)

حيث اتفق على مايلي):)

اجتماعية) حصة  (2333 تفويت)

الحسن) بوفتي  السيد  طرف  من 

لفائدة) هللا  عشد  الهداج  والسيد 

السيد مرمو3 عزيز.

استقالة السيد بوفتي الحسن من)

منصب مسير للشركة و تعيي7 السيد)

للشركة) وحيد  مسير  عزيز  مرمو3 

ملدة غير محدودة مع التوقيع بشكل)

منفرد في جميع العقود والحسابات)

الشنكية للشركة.

تغييرالشكل القانوني للشركة.

تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37/33/(3(( في) بأكادير  التجارية 

تحث رقم)238823 .

441 P

SOCIETE NWO TRANS
sarl

تغيير النظام االسا�سي
)تقرر اثر الجمع العام االستثنائي)

 (7 بتاريخ) الشركة  بمقر  املنعقد 

فبراير)))3))ما يلي):

املوافقة على عقد تفويت السيد)

لحصصه) عشدالواحد  بلهتهات 

بالشركة وعددها خمسة االف حصة)

عشدالهادي) بلهتهات  السيد  لفائدة 

الذي اصشح الشريك الوحيد للشركة.

من) الشركة  مصطلح  تغيير 

شركة) إلى  املسؤولية  محدودة 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد).

من) و7) (6 (،( الفصلي7) تغيير 

القانو7 االسا�سي للشركة).

تحيي7 القانو7 االسا�سي للشركة)

ملالئمته مع التغييرات السالفة الذكر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بمدينة) االبتدائية  املحكمة  ضشط 

تحت) (3(/33/(3(( بتاريخ) العيو7 

عدد)577 .
بمثابة مقتطف وبيا7)

املسير الوحيد

442 P

TOUSSAKI TRAVAUX SARL
تفويت حصص اجتماعية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
بأكادير) املسجل  ((3((/3(/(2
الجمع) قرر  ((3((/33/3( بتاريخ)

العام االستثنائي ما يلي):
اجتماعية) حصة  (333 تفويت)
السيد) درهم من طرف  (233 بقيمة)
عشد الرحيم الساقي إلى السيد ايحيا)

باني.
باني والسيد) ايحيا  تعيي7 السيد 
ملدة) للشركة  مسيرين  توناني  حسن 

غير محدودة.
تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
 238863 التجارية بأكادير تحت رقم)

بتاريخ)33/39/))3).
443 P

BEST AUTO PIECES ITALIA
ش.م.م

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) ((3(( فبراير) (22 بأكادير بتاريخ)
بييس) اوتو  بست  شركة  مساهمي 

ايطاليا ش م م رأسمالها)233.333 .
مجموع) تفويت  على  التصديق 
 333 حصص السيد رشيد اوحسي7)
حصة لفائدة السادة):)املطيع محمد)
 222 جمال) ،الزكراوي  حصة) (222

حصة،)بلشوز دنيا)222)حصة.)
من) (7 و) (6 الفصول) تعديل  (
القانو7 األسا�سي للشركة مع تحيينه.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (27/33/(3(( بتاريخ) بأكادير 

رقم)9)2389.
444 P

شركة بلصحرا للنقل
 SOCIETE BELSAHRA

TRANSPORT
تغيير النظام االسا�سي

تقرر اثر الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ الشركة  بمقر   املنعقد 

 7))فبراير)))3))ما يلي):
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املوافقة على عقد تفويت السيد)
لحصصه) عشدالواحد  بلهتهات 
بالشركة وعددها سشعمائة وخمسو7)
بلهتهات) السيد  لفائدة  حصة 
الشريك) اصشح  الذي  عشدالهادي 

الوحيد للشركة).
من) الشركة  مصطلح  تغيير 
شركة) إلى  املسؤولية  محدودة 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد).
من) و7) (6 (،( الفصلي7) تغيير 

القانو7 االسا�سي للشركة).
)تحيي7 القانو7 االسا�سي للشركة)
ملالئمته مع التغييرات السالفة الذكر.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بمدينة) التجارية  املحكمة  ضشط 
تحت) (37/33/(3(( بتاريخ) أكادير 

عدد)))2388 .
بمثابة مقتطف وبيا7)

املسير الوحيد

445 P

 STE AZREDOU NEGOCE
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 233.333 درهم

مقرها االجتماعي : بلوك 73، زنقة 
39 رقم )3، الوفاق بن سركاو، 

أكادير.
تفويت حصص 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)36)يناير)))3))قررالشريك)

الوحيد للشركة مايلي):)
تفويت)633)حصة اجتماعية التي)
في ملك السيدة نعيمة مهتدى للسيد)

رضوا7 بويش.)
نعيمة) السيدة  املسيرة  استقالة 

مهتدى واعفائها من مهامها.)
بويش) رضوا7  السيد  تعيي7 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.)
تعديل القانو7 االسا�سي للشركة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
))3))تحت) 23)فبراير) بأكادير بتاريخ)

رقم)238533. 
))للخالصة و التدكير)

446 P

SOCIETE A L’EST D’EDEN
S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها 233.333.33 درهم
مقرها االجتماعي

 Rue de Souvenir Ville 2
Nouvelle Agadir
تفويت الحصص

بتاريخ) املحرر  للعقد  تشعا 
قرر الشريك الوحيد) (33/33/(3((

للشركة ما يلي):)
السيد) من  حصة  (2333 تفويت)
مرزوبي) السيد  إلى  انتوا7  داسيلفا 

جوزي اتيا7)
من) انتوا7  داسيلفا  استقالة 

تسيير الشركة)
قصري) شيماء) السيدة  تعيي7 
غير) ملدة  للشركة  جديدة  كمسيرة 

محدودة)
تعديل الفصل املرتشط بالتفويت)

املذكور
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير يوم)25)مار3)))3) 

تحت رقم)238936
447 P

BHMAR Sarl
 QT LA MARCHE VERTE RUE EL

 BOUHTOURI(NR 17 APPT
N°36EL MARSA LAAYOUNE

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 23/3(/(3(( بتاريخ) اإلستئنائي 

تقرر مايلي):
تم تفويت)663)حصة من حصص)
السيد بن فيعى حسن)2333)حصة):)
333)حصة لصالح السيد اصشا7)

عشد اللـه.
)لصالح السيد سمير) 333)حصة)

الشور.
الـله) عشد  اصشا7  السيد  تعيي7 
كمسير مساهم في الشركة ملدة غير)

محدودة.)
تعيي7 السيد سمير الشور كمسير)
مساهم في الشركة ملدة غير محدودة.

السندات) تحمل  أ7  يجب 

واملستندات املصرفية ووسائل الدفع)

وااللتزامات) اإلدارية  واملستندات 

)توقيع) توقيًعا) بالشركة  املتعلقة 

مشترك بي7 شريكي7()أيا من):

والسيد) حسن  فيعى  بن  السيد 

اصشا7 عشد هللا.

والسيد) الشور  سمير  السيد  أو 

اصشا7 عشد هللا.

أوالسيد بن فيعى حسن و السيد)

سمير الشور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 636/(( التجارية بأكادير تحت رقم)

بتاريخ (38537 رقم) تجاري   سجل 

8)مار3)))3).

448 P

 ECOLE ASSLAM SCHOOL

PRIVEE
 Société à Responsabilité Limitée

 à(A.U(au(capital(de 100.000

 Dirhams

 Siège(social: 1344 HAY(ADRAR

.TIKIOUINE

N° RC : 33555

بتاريخ) (SSP عقد) بموجب 

إعداد) تم  (،(2/3(/(3((

اإلستثنائي،) العام  محضرالجمع 

(: التالي) النحو  على  قراراته  وصدرت 

مصطفى) السيد  أسهم  جميع  نقل 

القد�سي) عمر  السيد  إلى  املريوش 

درهم) (233 بسعر) سهم() (2333(

للواحدة.

استقالة السيد مصطفى املريوش)

املسيرالوحيد) وتعيي7  منصشه  من 

السيد عمر القد�سي

تحيي7 النظام األسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

بتاريخ) الصادر  بأكادير  التجارية 

33/23/)))تحت رقم)852.

449 P

شركة ميداتيك
ش م م

MEDATEC
SARL.AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع التغييرات) ((3(( مار3) ((  

التالية):)
سفيا7) لعفو  السيد  تقديم 
استقالته من منصشه كمسير للشركة)
ملدة غير محدودة تم تعيي7 السيد)

لعفو طارق كمسيرجديد للشركة.
تعديل القواني7 االساسية)

السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
بأكادير) التجارية  للمحكمة  التجاري 
عدد) تحت  ((3((  /33/  39 بتاريخ)

.238863
450 P

RIHAB TRANS
تعيي7 مسير للشركة

العام) الجمع  محضر  على  بناء)
(، ((323 فبراير) ((2 بتاريخ) املنعقد 
  RIHAB TRANS شركة) شركاء) قرر 
درهم) (233.333 رأسمالها) ش.م.م،)
الحي) (32 رقم) االجتماعي  ،ومقرها 
كلميم) طريق  (5 رقم) الصناعي شقة 

تيزنيت،)ما يلي):
مدني) رشيد  السيد  تعيي7 

كمسيروحيد للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نوفمبر) ((3 يوم) بتيزنيت  االبتدائية 

323))تحت عدد)323)/736.
457 P

 SOCIETE AZOUL
ASSURANCE

تغيير مسير شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) املؤرخ  للعقد  طشقا 
على) املصادقة  تم  ((5/3(/(3((

التغيير التالي):
حذف السيد العساوي محمد من)

التسيير.
احمد) العسا3  السيد  تعيي7 

املسير الوحيد الشركة.
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للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) بانزكا7  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)757)بتاريخ)33/37/))3).

458 P

أكو سرفيس 

 AGOU SERVICES 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام) الجمع  انعقد  (،23/33/(3((

االستثنائي و تقرر ما يلي):

فاطمة) الدهبي  السيدة  استقالة 

من تسيير الشركة

تعيي7 السيد اكزول العربي مسير)

وحيد للشركة ملدة غير محددة

للسيد) الشنكي  التوقيع  ينسب 

اكزول العربي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

بتاريخ (5(7 رقم) تحت   بإنزكا7 

25)مار3)))3). 
للخالصة و الشيا7

عن املسير

459 P

FORCOS SARL

شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)))3)/32/33)قررمساهموا)

الشركة ما يلي):

السابقة) املسيرة  استقالة 

وتعيي7) حليمة  بن  سخرة  السيدة 

املسير الجديد السيد محمد بويرا7)

اإلداري) اإلمضاء) صالحية  وإعطائه 

والشنكي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) (23/33/(3(( بتاريخ) بأكادير 

رقم)238875.

460 P

 LE FLAMBOYANT شركة

 BLEU
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

32/39/(3(2 بتاريخ)  االستثنائي 

املحضر،) قراءة  و  االستماع  وبعد 

تقرر ما يلي):))

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

إلى العنوا7 الجديد الكائن ب مكتب)
عمارة بارك) الطابق الثالث،) (،3 رقم)

فيو سكوير،)فونتي،)أكادير

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) (((/3(/(3(( بتاريخ) بأكادير 
رقم)238682.

461 P

 MEGA TRUCK شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

32/39/(3(2 بتاريخ)  االستثنائي 

املحضر،) قراءة  و  االستماع  وبعد 

تقرر ما يلي)):)

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

إلى العنوا7 الجديد الكائن ب مكتب)
عمارة بارك) الطابق الثالث،) (،7 رقم)

فيو سكوير،)فونتي،)أكادير

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) ((2/3(/(3(( بتاريخ) بأكادير 
رقم)238663.

462 P

RANAJE CARS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأ3 مالها 233.333 درهم

املقر االجتماعي : زنقة أبو العشا3 

السشتي رقم 58 حي املوظفي7، أكادير 

R.C : 20981

تحويل املقر االجتماعي
االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 

مسؤولية) ذات  شركة  لشركة 

فبراير) ((7 بتاريخ) املنعقد  محدودة 

و التي قرر مساهمو الشركة) (،(3((

باإلجماع على ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

 58 من زنقة أبو العشا3 السشتي رقم)

أكادير إلى حي اموكاي) حي املوظفي7،)

25)الدشيرة الجهادية) 738)رقم) زنقة)

انزكا7)

نزيهي) السيد  املسير  استقالة 

السيد) يصشح  وبدالك  هيتم،)

الوحيد) املسير  محمد  والعسري 

للشركة.

تحيي7 النظام األساسية.)

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

ألكادير في)23)مار3)))3))تحت رقم)

.23888(

463 P

 SOCIETE PARALLEL

ARCHITECTURE SARL AU
 MM(IFRANE 2EME ETAGE AV

 BIRANZARANE PLACE LA

PERGOLA

 DCHEIRA EL JIHADIA  

INZEGANE

MODIFICATION
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

املنعقد في)))3)/)37/3)تم بموجشه)

 PARALLEL احداث تغييرات بشركة)

ذات) شركة  (ARCHITECTURE

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيث قرر ما يلي):

 2(8 تحويل مقر الشركة إلى رقم)

فونتي العليا مكتب رقم)32)الطابق)2 

أكادير.

تحيي7 القانو7 األسا�سي).

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 22/33/(3(( في) بانزكا7  االبتدائية 

التجارية) واملحكمة  (537 رقم) تحث 

رقم) تحت  (27/33/(3(( في) بأكادير 

رقم) التجاري  السجل  (238932

 . 538(9

464 P

 SWISS IMPRESSION شركة
ش.م.م 

املقر االجتماعي : 3 6) مركز الحياة 
تاسيال الدشيرة الجهادية انزكا7.

رقم السجل التجاري : 5377 انزكا7.
العامة) الجمعية  قررت 
بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية 

8)/)2/2)3))مايلي):)
الحالي) االجتماعي  املقر  تحويل 
الحياة) مركز  ((6 (3 (: من) للشركة 

تاسيال الدشيرة الجهادية انزكا7،)
حي) (373 الزيزفو7  شارع  إلى 

الداخلة أكادير
تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بأكادير،) التجارية  املحكمة 

))3)/23/33،)تحت رقم)238883.
465 P

AMINE 249
تحويل املقر االجتماعي

بناء)على محضر عرفي حرر بتزنيت)
في)33)أغسطس)2)3)،)قرر الشريك)
 »AMINE (79« لشركة) الوحيد 
 23333.33 رأسمالها) ش.م.م.ش.و،)

درهم)،)ما يلي):)
تحويل املقر االجتماعي إلى العنوا7)
التالي:))رقم)235)تجزئة الكوثر تيزنيت)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
سبتمبر) (23 يوم) بتيزنيت  االبتدائية 

2)3))تحت عدد).2/557)3).
466 P

 DR IMMOBILIER شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
32/23/(3(2 بتاريخ)  االستثنائي 
وبعد االستماع و قراءة املحضر،)تقرر)

ما يلي):))
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)
إلى العنوا7 الجديد الكائن ب مكتب)
عمارة بارك) الطابق الثالث،) (،7 رقم)

فيو سكوير،)فونتي،)أكادير.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((2/3(/(3(( بتاريخ) بأكادير 

رقم)238667.
467 P
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 DARZIN شركة
 PROMOTION

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
32/39/(3(2 بتاريخ)  االستثنائي 
املحضر،) وقراءة  االستماع  بعد  و 

تقرر ما يلي):
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)
بمكتب) الكائن  الجديد  العنوا7  إلى 
عمارة بارك) الطابق الثالث،) (،2 رقم)

فيو سكوير،)فونتي،)أكادير.
عزل الشريك السيد رشيد حسني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) (22/33/(3(( بتاريخ) بأكادير 

رقم))23893. 
468 P

 D ZINE IMMO شركة
MARRAKECH

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 32/39/(3(2 بتاريخ) االستثنائي 
املحضر،) قراءة  و  االستماع  وبعد 
تقرر ما يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
االجتماعي) املقر  تغيير  تم  (- أ)
للشركة إلى العنوا7 الجديد الكائن ب)
مكتب رقم)2،)الطابق الثالث،)عمارة)

بارك فيو سكوير،)فونتي،)اكادير.
السيد رشيد) ( عزل الشريك) (- ب)

حسني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((2/3(/(3(( بأكاديربتاريخ)

رقم)238658.

469 P

     DR PROMOTIONشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 32/23/(3(2 بتاريخ) االستثنائي 
املحضر،) قراءة  و  االستماع  وبعد 

تقرر ما يلي):)
أ)-)تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)
إلى العنوا7 الجديد الكائن ب مكتب)
عمارة بارك) الطابق الثالث،) (،6 رقم)

فيو سكوير،)فونتي،)اكادير.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((2/3(/(3(( بأكاديربتاريخ)

رقم)238657.
470 P

   ZELIDE  شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 32/39/(3(2 بتاريخ) االستثنائي 
املحضر،) قراءة  و  االستماع  وبعد 

تقرر ما يلي):
االجتماعي) املقر  تغيير  تم  (- أ)
للشركة إلى العنوا7 الجديد الكائن ب)
مكتب رقم)5،)الطابق الثالث،)عمارة)

بارك فيو سكوير،)فونتي،)أكادير.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((2/3(/(3(( بأكاديربتاريخ)

رقم)238663.
471 P

VIDKA
شارع عشد الكريم الخطابي رقم 86 

مكرر حي املسيرة اكادير
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
))3)/27/32)تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشا7 التغييرات التالية):
2)-)تغيير املقر االجتماعي للشركة:)
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)

من):
رقم) الخطابي  الكريم  عشد  شارع 

86)مكرر حي املسيرة اكادير.
الطابق) (7 :)رقم) إلى العنوا7 اآلتي)
))شارع االمير عشد القادر رقم)78)حي)

املسيرة أكادير.
))-)تغيير رأسمال الشركة):

 733.333 233.333درهم إلى) من)
درهم.

الشركاء))) حصة  تصشح  وهكذا 
الشكل) على  مقسمة  ( حصة) (7333

التالي):
 7333 ( (: يونس) فاليو  السيد  (-

حصة.
 7333 (: عمر) كوردي  ( السيد) (-

حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ)))3)/23/33  

تحت رقم))238873.
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 SOCIETE SUD EST SUD
TRAVAUX

SARL
في)) املؤرخ  للعقد  طشقا 
على) املصادقة  تم  (27/3(/(3((

التغيير التالي):
الشركة) رأسمال  من  الزيادة  (-

ليصشح)333.333.))درهم.)
-)تحويل املقر االجتماعي للشركة.)

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بالعيو7) االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ)) (669/(3(( رقم) تحت 

.(3((/33/23
473 P

STE AUTO PRINT
 SA.R.L

AU(CAPITAL(DE 300.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : CHEZ

 CONSERVERIE DE LA BAIE RUE
 MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

Q.I - AGADIR
ICE : 00154567000093
الزيادة من رأسمال الشركة

املصادقة على التقسيم الجديد 
للرأسمال االجتماعي للشركة

تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
العادي))املؤرخ بتاريخ)))3)/)3/3) 

تم اقرار ما يلي):
الشركة) رأسمال  من  الزيادة  (-
من) ورفعه  درهم  (733.333 بمشلغ)
مشلغ)333.333)إلى)2.333.333)بخلق)
عن) وذالك  جديدة.) حصة  (7.333

طريق الحساب الجاري للشركاء.
-))تحيي7 القانو7 األسا�سي للشركة)

بعد عدة تغييرات قانونية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  وسيتم 
الضشط لدى هيئة املحكمة التجارية)
بتاريخ))) ( (9793 ( رقم) تحث  بأكادير 

.26/33/(3((
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ICE FAMILY
SARL

رفع رأ3 مال الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،(3(( فبراير) ((7 االستثنائي بتاريخ)

تقرر ما يلي):
الرفع من رأسمال الشركة من) (- (

233.333)إلى)733.333)درهم.
-)تعديل املادتي7)6)و7)من القانو7)

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((3(( مار3) (9 بتاريخ) بأكادير 

الرقم)238859.
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شركة مويس
SOCIETE(MOUESS  s.a.r.l(A.U

 Société a responsabilité limitée
a associe unique

Au(capital(de 100 000,00 dhs
 Siege(social : N° 92 BLOC(Z(HAY

SAHRA  -  TAN-TAN
مسيير) اجتماع  على محضر  بناء)
(،39/3(/(3(( بتاريخ) الشركة 
التجاري) السجل  بتعديل  والقا�سي 

للشركة.
قرر مسير الشركة السيد موالي)

ابراهيم السايح):
(: من) الشركة  رأسمال  رفع  قرر 
233.333)درهم))مائة ألف درهم()إلى)

333.333.))درهم)))مليوني درهم(.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى كتابة ضشط املحكمة)
بتاريخ)) لطانطا7  االبتدائية 
))3)/23/33)تحت رقم))))3)/59.
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 PIZZA PASTA شركة
SOULAYMANE

رأسمالها 233.333 درهم 
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
2)3)/)3/2))تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشا7 التغييرات التالية):



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5622

  2)-)تغيير رأسمال الشركة):
إلى)))))) درهم  (233.333 من)

333.333)درهم.
الشركاء))) حصة  تصشح  وهكذا 
الشكل) على  مقسمة  حصة  (3333

التالي):
 3333 (: عليو3) حسن  السيد 

حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ)))3)/37/33  

تحت رقم)238825.
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  SITREX
رقم 27 شارع الحسن االول الداخلة 

اكادير
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
2)3)/)3/2))تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشا7 التغييرات التالية):))
2)-)تغيير رأسمال الشركة):

إلى)))))) درهم  (233.333 من)
933.333)درهم.

الشركاء)) حصة  تصشح  وهكذا 
الشكل) على  مقسمة  ( حصة) (9333

التالي):
السياري)))))))))))))))))))))))))))))))) الكريم  عشد  السيد  (-

7533)حصة.
ملطائلي))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) حياة  السيدة  (-

933)حصة.
وازاض))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) أمينة  السيدة  (-

933)حصة.
السياري))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) اكرام  االنسة  (-

933)حصة.
السياري)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) أنا3  السيد  (-

933)حصة.
السياري))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) محمد  السيد  (-

933)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بأكادير بتاريخ)))3)/37/33 

تحت رقم)238827.
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SFKA NEGOCE
زنقة 737 رقم 2) ايت اوراحت حي 

املوظفي7 اكادير
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
2)3)/)3/2))تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشا7 التغييرات التالية):))

2)-)تغيير رأسمال الشركة):
إلى))))))) درهم  ((53.333 من)

633.333)درهم.
الشركاء)) حصة  تصشح  وهكذا 
مقسمة على الشكل) ( حصة) ( (6333

التالي):
أجراك))))))))))))))))))))))))))))) خديجة  السيدة  (-

3533)))حصة.
لطيفة)))))))))))))))))))))))) فاهدي  السيدة  (-

533))))حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)) بأكادير  التجارية 

))3)/37/33))تحت رقم)238828.
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BORJ AL HAFALATE
رقم)FG 737)حي داخلة اكادير

)))))))خالل الجمع العام غير العادي)
2)3)/)3/2))تم اتخاذ) املنعقد يوم)

القرار بشا7 التغييرات التالية):
2)-)تغيير رأسمال الشركة):

 323.333 درهم إلى) ( (23.333 من)
درهم.

الشركاء))) حصة  تصشح  وهكذا 
الشكل) على  مقسمة  حصة  (3233

التالي):
ابتول)))))))))))))))))))))))))))))))))))) الحسي7  السيد  (-

2553)حصة.
خديجة))))))))))))))))))))))))))))))))))) بيكرا7  السيد  (-

2553)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)) باكادير  التجارية 

))3)/37/33))تحت رقم))238826.
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 SAY ASSURANCES
شركة مساهمة مبسطة 

مسجلة في السجل التجاري بأنجي- 
فرنسا تحت عدد 937 697 286 

افتتاح فرع للشركة في املغرب
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (3/3(/(3(( في) املؤرخ  االستثنائي 
تقرر فتح فرع للشركة ذو املواصفات)

التالية):

 SAYMA« (: التسمية) (-
OUTSOURCING»؛

-)النشاط):)مركز اتصال)؛
-)العنوا7):)تسوكت إغزيفن جامع)

الكشير تارودانت)؛
تعيي7 السيد االريحي) (: التسيير) (-

رشيد كمدير للفرع)؛
السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)
االبتدائية) للمحكمة  التجاري 
 25/33/(3(( بتاريخ) بتارودانت 

تحت عدد)375.
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NJOUMI
SARL

R.C 3529/AGADIR 
بـمـقـت�سى عـقـد عرفي مـؤرخ))بتـاريـخ)

: (7/3(/(3((
))تقرر وفاة السيد))الرمادي))ملود،)

الشريك))ومسير في هذه الشركة.
الهالك)) حصص  وتوزيع  تقسيم 
حصة على الشكل) (2933 املمثلة في)

التالي):
الرمادي)))ابراهيم)))33))حصة.
الرمادي)))حسن)))33)حصة.)))))
الرمادي)))حليمة)266)حصة.)))))
الرمادي)))حسناء)266)حصة.)))))

)الرمادي يوسف)))33)حصة.
الرمادي الخليل)335)حصة.

لحمر خديجة)37))حصة.)
في) ممثل  جديد  مسير  تعيي7 

شخص السيد الرمادي الخليل.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تـم 
بأكادير) التجارية  باملـحكمة  الضشط 
رقم) تحت  (33/33/(3(( بتاريخ)

.23879(
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انفك.)ش.م.م
مكتب اإلعالميات واملحاسشة

بقعة رقم))H 8)تجزئة فونتي بنسركاو
)اكادير

شركة زماني
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 333.333) درهم
مقرها االجتماعي : رقم 38 شارع 

محمد الخامس تارودانت

2)-)إ7 الجمع العام املنعقد بتاريخ)
27)فبراير))3))قرر ما يلي

املرحومة) أسهم  تقسيم  ـ) (2
الكودالي فاطمة)'

زماني) املرحوم  أسهم  تقسيم  ـ) ((
براهيم)

الشركة طشقا) قانو7  تعديل  (- (3
ملقضيات قانو7)96/5.

باإلجراءات) ( -)صالحية القيام) (7  
القانونية

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
 (3(( مار3) (8 بتاريخ) بتارودانت 

تحت عدد)322.
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انفك.ش.م.م
مكتب اإلعالميات واملحاسشة

بقعة رقم))H 8)تجزئة فونتي بنسركاو
اكادير

هاتف)7.73).)).8).35)ـ)فاكس).)7).)).8).35

شركة سكان موطو
شركة ذات مسؤولية محدودة

رقم)6))عمارة النرجس)-)اكادير
2)-)إ7 الجمع العام املنعقد بتاريخ)

9)فبراير))3))قرر ما يلي
تقسيم أسهم املرحوم زماني) (- (2

براهيم.
الشركة طشقا) قانو7  تعديل  (- ((

ملقضيات قانو7)96/5.
باإلجراءات) ( القيام) صالحية  (- (3

القانونية.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت) ((3(( مار3) (8 باكاديربتاريخ)

عدد)238832.
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عقد التسيير الحـر
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد) بي7  واملبرم  (،37/33/(327
لألصل) كمالكة  فاطمة  الغراوي 
وليد) الفكاك  والسيد  التجاري 
لألصل) القانوني  املمثل  بصفته 
التجاري،)املسجلة بالسجل التجاري)
لدى املحكمة التجارية بأكادير تحت)

رقم)72)75.



5623 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

الثاني،) الطرف  يسير  وبموجشه 

جميع األصل) في إطار التسيير الحر،)

املأكوالت) لشيع  واملعد  التجاري 

الخفيفة الكائن باكادير رقم)336)الحي)

ثالث) ملدة  وذلك  اكادير،) املحمدي 

 32/32/(3(2 من) تبتدئ  سنوات 

قابلة)) (32/2(/(3(( في) وتنتهي 

للتجديد.))

485 P

MIR TRADE
SARL

 MAG(SIS(A(N01 PROG(AL

  AMANE 5

التصفية النهائية للشركة
الصادر) اجتماع  بموجب محضر 

شركة) في  املساهمي7  مجموعة  عن 

مار3) (32 الصادر في) ( (MIR TRADE

))3)،)تقرر ما يلي):))

 MIR لشركة) النهائية  التصفية 

العزيز) عشد  السيد  وإبراء) (TRADE

دغنوا من إدارة و تنفيذ واليتها.

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية  باملحكمة 

))3)/39/33)تحت رقم)788.
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 AGOURAME BUREAU شركة
SARL AU

السجل التجاري رقم 765 طاطا

الحل املشكر للشركة وتعيي7 مصفي
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املشكر) الحل  تم  ((2/3(/(3((

للشركة.

اكرام) السيد  تعيي7  تم  كما 

ابتداء) للشركة  ( كمصفي) عشد هللا 

مقر) وتعيي7  املحضر  هدا  تاريخ  من 

التصفية دوار ايت ياسي7 طاطا.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بطاطا) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

عدد) تحت  ((3/3(/(3(( بتاريخ)

.237/(3((

487 P

CABINET SABCONSULTING

UNI PIPE AND PROFIL
SARL 

ICE : 002043788000054

RC : 7975   IF : 26184309

إعال7 عن زيادة رأسمال الشركة
للجمع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي  العام 

2)3)/)32/2)قرر الشركاء)ما يلي):

الرحما7) عشد  السيد  قشول  (-

الدين) بدر  السيد  مسعودي،)

الزهراء) فاطمة  السيدة  مسعودي،)

أمينة مسعودي) السيدة  مسعودي،)

كشركاء) مسعودي  محمد  والسيد 

جدد.
بمشلغ) الشركة  رأسمال  زيادة  (-

درهم) ألف  وثالثمئة  مليو7 

)2.333.333()وذلك بإصدار)23333 

للحصة) درهم  (233 بقيمة) حصة 

عشرة) إلى  الشركة  رأسمال  ليصل 

ماليي7 درهم))23.333.333).

ذات) الشركة  ا7  على  التأكيد  (-

املسؤولة محدودة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

 372 االبتدائية بتارودانت تحت رقم)

بتاريخ)))3)/27/33.
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HOLDING PRO 
SARL

RC N°537(53    

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إيداع  تم  (،27/3(/(3((

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات املميزات التالية):

 HOLDING PRO (: التسمية)

.SARL

)الهدف):)التطوير العقاري.

الشيضاء)) الدار  (: املقر االجتماعي) (

37))شارع))بعمراني أمل)3)الطابق)) 

برنو�سي.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في))233.333.درهم)

اجتماعية) حصة  (2333 إلى) مقسم 

من فئة))233.درهم للواحدة،)مكتتشة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):

السيد بديع الفرع)373)سهم.

السيد بدر الفرع)333))))سهم.

السيد عمر الفرع))333)سهم.

)املجموع):)2333)سهم.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

32)دجنبر.

بديع) السيد  تعيي7  تم  (: التسيير)

والسيد) ( الفرع) بدر  والسيد  الفرع 

عمر الفرع.مسيرو7 للشركة ملدة غير)

محددة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار الشيضاء)تحت رقم)827727.
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STE FIDAFCO

SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 366( 55 2( 73 CASA

 BOUZAR  IMMOBILIER
ش.م .م

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) بالشيضاء،) ((3(( 8))فبراير)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانو7 

املسؤولية تتسم بالخصائص التالية:

 BOUZAR .م) ش.م) (: التسمية)

.IMMOBILIER

الهدف االجتماعي):))

الشناء)والتجهيز.

23)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة)35))الدار الشيضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في)) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 2333 موزعة على) درهم،) (233.333

درهم) حصة اجتماعية من فئة233)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

السيد))احمد رحمو7)533)حصة)

 533 الشعزاوي) سناء) السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)دجنبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد))احمد رحمو7 و السيدة سناء)
الشعزاوي)

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد احمد رحمو7 و السيدة)

سناء)الشعزاوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  ((3(( )مار3) (26
827792،)سجلت بالسجل التجاري)

رقم) تحت  (،(3(( 26)مار3) بتاريخ)

.5367(9
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 366( 55 2( 73 CASA

MEKSALI  IMMOBILIER
ش.م .م ش.و

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

وضع) تم  بالشيضاء،) ((3(( مار3)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانو7 

تتسم) املسؤولية ذات شريك وحيد 

بالخصائص التالية):

 MEKSALI (: التسمية)

IMMOBILIER)ش.م.م ش.و.

الهدف االجتماعي):)

الشناء)والتجهيز.
23)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة)35))الدار الشيضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

في)) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 2333 موزعة على) درهم،) (233.333

233)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):

املكسالي) عشداللطيف  السيد 

2333)حصة.



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5624

املدة):)99)سنة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)32)دجنبر.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)

السيد عشد اللطيف املكسالي.
بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)

املسير السيد عشداللطيف املكسالي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
26)مار3)))3))تحت رقم)827793،)
بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 
26)مار3)))3)،)تحت رقم)5)5367
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 366( 55 2( 73 CASA

SADI  IMMOBILIER
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
وضع) تم  بالشيضاء،) ((3(( مار3)
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانو7 
تتسم) املسؤولية ذات شريك وحيد 

بالخصائص التالية):
SADI IMMOBILIER((:(التسمية

ش.م.م.ش.و.
))الهدف االجتماعي):))

الشناء)والتجهيز.
23)زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)
الطابق)3)الشقة)35))الدار الشيضاء.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
في)) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 2333 موزعة على) درهم،) (233.333
درهم) حصة اجتماعية من فئة233)
على) كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي):
 2333 السيد ابراهيم الصاديقي)

حصة.
املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)32)دجنبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد ابراهيم الصاديقي.

بإمضاء) الشركة  تلتزم  (: اإلمضاء)
املسير السيد ابراهيم الصاديقي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

26)مار3)))3))تحث رقم)827789،)

بتاريخ) التجاري  بالسجل  وسجلت 

26)مار3)))3))تحث رقم)7)5367.
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 MAINTENANCE    

 ET REPARATIONS

MECANIQUES D’EXPERT

MRME
SARL 

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إيداع  تم  (،28-32-(3((

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات املميزات التالية):

 MAINTENANCE ET (: التسمية)

 REPARATIONS MECANIQUES

.D’EXPERT MRME SARL

ميكانيكي.) إصالح  (: الهدف)

هوائي؛) الكهرباء؛) الهيدروليك.)

ومركشات) واملقطورات  الشاحنات 

ومعدات) واآلالت  الثقيلة  الشضائع 

الشناء)الكشيرة واملتحركة.

الشناء) معدات  وتأجير  تسويق 

الجديدة أو املستعملة.

أنواع) لجميع  امليكانيكية  الخبرة 

املركشات.

(- الدار الشيضاء) (: املقر االجتماعي)
رقم)76))شارع ابن تاشفي7)-)الطابق)

الثالث.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: الرأسمال االجتماعي) (

االجتماعي محدد))في)233.333)درهم)

اجتماعية) حصة  (2333 إلى) مقسم 

من فئة))233)درهم للواحدة،)مكتتشة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):

السيد ياسي7 شاكر)337)سهم.

السيد محمد املختار شاكر)))333 

سهم.

مدكر) الزهراء) فاطمة  السيدة 

333)سهم.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

32)دجنبر.
التسيير):)تم تعيي7 السيدة فاطمة)
الزهراء)مدكر والسيد محمد املختار)
للشركة) مشاركي7  مسيرين  شاكر 

لفترة غير محدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
فبراير) ((3 ( بتاريخ) الشيضاء،) بالدار 

))3)،)تحت رقم))82722.
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كارول انفيست
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشيضاء) بالدار  ((3(( 23)يناير)
لشركة) األسا�سي  القانو7  وضع  تم 
وحيد) بمسير  املسؤولية  محدودة 

والتي تتميز بالخصائص التالية):
التسمية):)كارول انفيست.

زنقة عشد هللا) (6 (: املقر االجتماعي)
املديوني الطابق األول الشقة)))الدار)

الشيضاء.
النشاط التجاري):)مقاول وأعمال)

بناء)مختلفة وبناء.
درهم) (233.333 (: الرأسمال)
موزعة على)2333)حصة بـ)233)درهم)
لكل حصة تم تحريرها بكاملها موزعة)

على الشكل التالي):
السيد كريم حوثي):)2333)حصة.

املجموع):)233.333)درهم.
99)سنة وذلك ابتداءا من) (: املدة)

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.
التسيير):)سوف تسير الشركة من)

طرف السيد كريم حوثي.
:)تلتزم الشركة باإلمضاء) اإلمضاء)

الوحيد السيد كريم كوثي.
إلى) من فاتح يناير  (: السنة ملالية)

غاية)32)ديسمبر.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  الشيضاء) للدار  التجارية 

.532335
494 P

جوردن هاوس
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشيضاء) بالدار  ((3(( 22)فبراير)
لشركة) األسا�سي  القانو7  وضع  تم 
تتميز) التي  املسؤولية  محدودة 

بالخصائص التالية):
التسمية):)جورد7 هاو3.

املقر االجتماعي):)67)زنقة عشد هللا)
املديوني الطابق األول الشقة))،)الدار)

الشيضاء.
مقاول) (: االجتماعي) النشاط 

وأعمال بناء)مختلفة وبناء.
درهم) (233.333 (: الرأسمال)
موزعة على)2333)حصة بـ)233)درهم)
لكل حصة تم تحريرها بكاملها موزعة)

على الشكل التالي):
السيد كريم حوثي):)533)حصة.

 533 (: لعليوي) مهدي  السيد 
حصة.

املجموع):)233.333)درهم.
99)سنة وذلك ابتداءا من) (: املدة)

التسجيل النهائي بالسجل التجاري.
التسيير):)سوف تسير الشركة من)

طرف السيد كريم حوثي.
:)تلتزم الشركة باإلمضاء) اإلمضاء)

للسيد كريم حوثي ومهدي لعليوي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)32)ديسمبر.
تم اإليداع القانوني املركز الجهوي)
رقم) تحت  الشيضاء) للدار  لالستثمار 

.537552
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 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
CONSULTING-SARL

 SIEGE SOCIAL :2,  RUE Fath Bnou
 Khaffane,(2éme(etage(–(Appt(3-

Belvédère CASA
Tel: 35(((76888/3633232279

MRS NEGOCE
ش.م.م دو شريك وحيد 

 تأسيس شركة
تم إنشاء) (،(3(( مار3) (6 بتاريخ)
املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

وخصائصها هي كالتالي):
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 MRS (: االجتماعية) التسمية 
NEGOCE،)ش.م.م دو شريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)
إلى):

الغذائية) املنتجات  جميع  تداول 
والتيرورية.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
واألثاثية) والصناعية  التجارية 
والعقارية واملالية املرتشطة))مشاشرة أو)
غير مشاشرة باألهداف املعلنة أو التي)

من شأنها أ7 تيسر إنماءها.)
محج) ((6 (: ( االجتماعي) املقر 
 2 الطابق) (3 مر3 السلطا7 الشقة)

الدار الشيضاء.
التسيير:)سيتم تسيير الشركة من)
  BELFATMI RAHMA((طرف السيدة
غير) وملدة  للشركة  مسيرة  بصفتها 
أعمال) بمختلف  وسيقوم  محددة 
الشركة من إدارة و تنظيم بدو7 أي)
قيود كما سيتم االعتماد على توقيعها)

في جميع الوثائق اإلدارية و الشنكية.)
الرأسمال االجتماعي):حدد في مشلغ)
 2333 إلى) مقسمة  درهم  (233.333
233)درهم) حصة اجتماعية من فئة)
للواحدة تخصص على الشكل التالي):

 BELFATMI RAHMA(((السيدة
 2333حصة.)

محررة) حصة  (2333 املجموع)
بالكامل.)

 BELFATMI((دفع الشريك السيدة
RAHMA)مامجموعه نقدا)233.333  
درهم) (233333 (: املجموع) درهم 

محررة بالكامل.
السنة االجتماعي):)تبتدئ في االول)
دجنبرمن كل) (32 من يناير وتنتهي في)

سنة.
99)سنة تبتدئ) :)محددة في) املدة)
للشركة)) النهائي  تأسيس  يوم  من 
االوا7) قشل  الحل  حالة  باستثناء)
عليه) املنصوص  التأجيل  حالة  أو 

قانونيا.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
رقم)))))))) تحت  الشيضاء) للدار  التجارية 
بتاريخ) التجاري  لسجل  (536335

26)مار3)))3).
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YALI SOLUTIONS
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالشيضاء)بتاريخ))))فبراير)))3)))تم)

غير) مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملواصفات التالية)):)

 YALI سوليسيو) يالي  (: التسمية)

.SOLUTIONS

صهيب) شارع  (: االجتماعي) املقر 
سيدي) ((3 رقم) (39 بلوك) الرومي 

البرنو�سي،)الدار الشيضاء.

الهدف االجتماعي):)املعلوميات.

الرأسمال)):)333 233)درهم.

املدة)))):)99)سنة.

التسيير):)السيد))ياسي7 ياقي7.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالشيضاء.
رقم535655   (: التجاري) السجل 

بتاريخ)23)مار3)))3). 
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FIMAPREC
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) ((3(( فبراير) ((8 بتاريخ) الشيضاء)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات) وحيد  شريك  ذات 

التالية):

.FIMAPREC(التسمية):)فيمابريك

صهيب) شارع  (: االجتماعي) املقر 
سيدي) ((3 رقم) (39 بلوك) الرومي 

البرنو�سي،)الدار الشيضاء.

الهدف االجتماعي):)الكهرباء.

الرأسمال):)233.333)درهم.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)السيد رضوا7 لفي.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار الشيضاء.

املحكمة) (: التجاري) السجل 

التجارية بالدار الشيضاء.
 536(75 رقم) (: السجل التجاري)

بتاريخ)8)مار3)))3).
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A.H AFRICA TRADING
شركـة محدودة املسؤولية
رأسمالها 233.333  درهم

6) شارع مر3 السلطا7 الطابق 2 
شقة 3 الدار الشيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
  (3(( فبراير) (25 بتاريخ) الشيضاء)
لشركة) األسا�سي  القانو7  تحرير  تم 
محدودة املسؤولية خاصيتها كالتالي):

التسمية):)أ.أش أفريكا ترادين.
الهدف):)

الوجشات) أنواع  بجميع  تاجر 
السريعة ومشروبات املناسشات.)

وتصدير) واستيراد  وشراء) بيع 
واملنتجات العضوية.

املنتجات) وتعشئة  وتسويق  إنتاج 
والزراعية) والعضوية  املحلية 
جميع) وتشغيل  إنشاء) والحرفية؛)
والفروع) والوكاالت  املكاتب 
من) كل  في  التجارية  واملستودعات 

املغرب والخارج.
الزراعية) األرا�سي  استغالل 
الزراعية،) الغذائية  األعمال  وجميع 

التجارة.
االستحواذ على حصة أو مصلحة)
في جميع الشركات األجنبية والشركات)
التي قد تكو7 مرتشطة لغرض الشركة)
طريق) عن  سيما  وال  (، وسيلة) بأي 
املساهمة أو االكتتاب أو شراء)األسهم)

أو األسهم.
العمليات) جميع  أعم  وبشكل 
االستيراد أو  الخدمات  أو   التجارية 
)أو الصناعة أو املالية أو األوراق املالية)
أو العقارات ذات الصلة بشكل مشاشر)
أو غير مشاشر باألشياء)املذكورة أعاله)

أو التي يمكن أ7 تسهل تطويرها.
شارع مر3) ((6 (: املقر االجتماعي)
الدار) (3 شقة) (2 الطابق) السلطا7 

الشيضاء).
املدة):)))99)سنة.

درهم) (233.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (2333 إلى) مقسمة 
عن) الحصص  سددت  درهم  (233

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي):
 533 ( السيد فياللي أنصاري امي7)

حصة.))))))))))))))

السيد األزرق هشام))533)حصة.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

فياللي) للسيد  مطلقة  وبصالحيات 

وهرا7) زنقة  (2 املقيم) امي7  أنصاري 

ط)3)شقة)22)الدار الشيضاء)و السيد)

األزرق هشام املقيم بوسكورة ݣولف)

املدينة) (2 شقة) (2722 عمارة) سيتي 

الخضراء)الدر الشيضاء.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ٍالى32)دجنبر).

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 

تحت االحتياط))حسشما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضشط 

(،(3(( مار3) (23 بتاريخ) الشيضاء)

تحت رقم)827356. 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

(،(3(( مار3) (23 بتاريخ) الشيضاء)

تحت رقم)535635.
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 OPTIMUS IMMOBILIER

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

برأ3 مال 233.333 درهم

السجل التجاري رقم : 3589)2

مقرها االجتماعي : 375 املسار طريق 

اسفي، مراكش

التأسيس
املؤرخ) تأسي�سي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ)))مار3)))3)،)املسجل بتاريخ)

3)مار3)))3).

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

ذات) وحيد  بمساهم  املحدودة 

الخصائص التالية):

 OPTIMUS(:(التسمية االجتماعية

.IMMOBLIER MAROC
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املوضوع االجتماعي):
وكالة عقارية.

خدمات الكونسيرج الفاخرة.
اعمال متنوعة والشناء.

املقر االجتماعي:
املسار) (375 (: االجتماعي) مقرها 

طريق اسفي،)مراكش.
رأ3 املال):

في) الشركة  مال  رأ3  يحدد 
 2.333 الى) مقسم  درهم  (233.333
حصة ب)233)درهم للحصة الواحدة)

محررة كاملة.
الشركة) بتسيير  يقم  (: التسيير)
في) املقيم  الشرايبي  البشير  السيد 
شارع نيس تجزئة املنار مجموعة ل)
رقم)8)الدار الشيضاء)الحامل للشطاقة)

 .BE7739(5(الوطنية رقم
املدة):

في99سنة) الشركة  مدة  حددت 
ابتداء)من تاريخ تأسيسها.

تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابـة 
بمراكش بتاريخ)8)مار3)))3)،)تحت)

رقم)233833.
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مكتب الدراسات و املحاسشة كومار
36)زنقة مراكش)،)5333)،)خربكة املغرب

 TAOUFIK COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 86 زنقة 

املوز حي الداخلة طابق سفلي 
خريشكة - 5333) خريشكة املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7525
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAOUFIK COMPANY
غرض الشركة بإيجاز):)مفاوض)-)
بيع و صيانة األجهزة املنزلية)-)أشغال)

متنوعة أو بناء.
 86 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
زنقة املوز حي الداخلة طابق سفلي)

خريشكة)-)5333))خريشكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 233.333 (: مشلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):
توفيق:)) الصديق  الحاج  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
توفيق) الصديق  الحاج  السيد 
 7 عمارة) مرجا7  ديور  عنوانه)ا()
 73333 مراكش) (2 الطابق) (7 الشقة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
توفيق) الصديق  الحاج  السيد 
 7 عمارة) مرجا7  ديور  عنوانه)ا()
 73333 مراكش) (2 الطابق) (7 الشقة)

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بخريشكة بتاريخ)

))3))تحت رقم)226.
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MYFINANCE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
شركة ذات مسؤولية) (: الشكل) (-

محدودة ذات الشريك الوحيد.
 MyFinance (: التسمية)

.Consulting

الراحة) رياض  (: االجتماعي) املقر 
 23 رقم) (23 عمارة) مكرر  (GH3

ليساسفة الدار الشيضاء.
-)غرض الشركة):)الخبرة املحاسبية)
(- ت) للحسابا  القانونية  واملراجعة 
والضريبية) القانونية  االستشارات 

واملحاسبية واملالية واالجتماعية.
-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)
مقسم) درهم،) (233.333 الشركة في)
درهم) (233 حصة بقيمة) (2.333 إلى)

للحصة.
ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (-
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
التي تأسست من أجلها) (: املدة) (-

الشركة)99)سنة.
الحسن) السيد  عي7  (: املسير) (-
الدمو3 مسير وحيد للشركة وذلك)

ملدة غير محدودة.
-)رقم السجل التجاري):)535579

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ الشيضاء) بالدار   التجارية 

9)مار3)))3))تحت رقم)2)93.
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CERTIBIO
SARL

 RC : 535 897 / PATENTE :
34103200 /IF : 51764186

مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى  (- (I
تم إيداع القانو7) (، في))3)/)39/3)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية):
CERTIBIO SARL(:(التسمية

والترخيص) الشهادات  (: الهدف)
والغذائية.) الزراعية  للمنتجات 
التجميلية.) العضوية  الشهادات 
والشذور) الزراعية  املدخالت  شهادة 
والشتالت.)شهادة العضوية الغذائية.
استيراد)-)تصدير)-)تجارة)-)توزيع)-)
بيع مدخالت وبذور ونشاتات)-)تدريب)
-)استشارات ودعم)-)دراسات)-)تنمية)

زراعية.
شارع) تقاطع  (: االجتماعي) املقر 
األمير عشد هللا وشارع النخلة الطابق)

7)شقة)37)الدار الشيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

 233.333,33 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (2.333 إلى) مقسم  درهم 

233درهم) فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتشة و محررة بالكامل و)

موزعة لفائدة):

-)السيدة هند طياش373)سهم)؛

-)السيد حسن سنادر333)سهم)؛

-السيد كمال عليني333)سهم.

*املشركي7):

املغربية) طياش  هند  السيدة  (-

الوطنية) للشطاقة  حاملة  الجنسية 

.BE676396(رقم

من) سنادر  حسن  السيد  (-

للشطاقة) حامل  املغربية  الجنسية 

.MA37277(الوطنية رقم

-السيد.)كمال عليني من الجنسية)

الوطنية) للشطاقة  حامل  (، املغربية)

.EE(2739(رقم

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

32)ديسمبر.

تم تعيي7 السيدة هند) (: التسيير)

 طياش السيد وحسن سنادر السيد)

و كمال عليني مسيرو7 للشركة.

املوقعو7):)ستكو7 الشركة ملزمة)

قانوًنا بجميع األعمال املتعلقة بها من)

خالل توقيع واحد أو آخر من الشركاء)

واملديرين وهم):)السيدة.)هند طياش)

السيد) أو  سنادر  حسن  السيد  أو 

كمال عليني.

درهم) (23333 من) األقل  للمشالغ 

توقيع واحد.

 33.333 و) (23.333 بي7) للمشالغ 

درهم توقيعا7.

 33.333 عن) تزيد  التي  للمشالغ 

درهم):)ثالث توقيعات.



5627 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم  (-II
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،.22/33/(3(( بتاريخ) الشيضاء،)

تحت رقم)53)827.
ملخص قصد النشر
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 NETCON CONSULTING 
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 233.333.33 درهم

و مقرها االجتماعي الكائن ب 35 
زنقة ديكسميد الطابق 32 رقم )3 

بنجدية الدار الشيضاء
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (23/32/(3(( في) بالشيضاء)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات التالية)):
محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.
االسم):)

.»NETCON CONSULTING(«
3)-)الهدف):)

ودمج) وإنتاج  وتصميم  تطوير  (
جميع حلول تكنولوجيا املعلوماتية)؛

املقر):)35)زنقة ديكسميد الطابق)
32)رقم))3)بنجدية الدار الشيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من إنشاءها.
 233.333.33 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
السيد) (: العينية) الحصص 
 OMAR IJMOUAN 233.333.33«

درهم يعني):)2333)حصة اجتماعية
درهم) (233.333.33 (: املجموع)

يعني)2333حصة اجتماعية.
من) ابتداء) (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)32)من ديسمبر.
 OMAR السيد) (: الشركة) مسير 

.IJMOUAN
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
 823733 رقم) تحت  ((8/32/(3((

السجل التجاري رقم)533299.
لإلشارة والشيا7
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شركة او.ل.م بويلدينك
ش.م.م للشريك الوحيد

املقر الرئي�سي : الرقم 35 زنقة 7 ط ) 
ش 7 سعاده البرنوص

 الدار الشيضاء
 را3 مال الشركة : 233333,33 

درهم
عادي) الغير  العام  للجمع  تشعا 
بتاريخ)23)ديسمبر)2)3))قرر الشركاء)
او.ل.م) شركة  (: التسمية) (: يلي) ما 

بويلدينك ش.م.م للشريك الوحيد)
الهدف):)جميع االشغال واملقاوالت)
زنقة) (35 الرقم) (: الرئي�سي) املقر 
البرنو�سي) سعاده  (7 ش) (( 7ط)

الدار الشيضاء.
املدة):)99)سنة.

 233333,33 ( (: را3 مال الشركة)
سهم) (2333 الى) مقسومة  درهم،)

بقيمة)233)درهم للسهم.
العالم كمال)2333سهم.

العالم) تسمية  تمت  (: التسيير)
كمال كمسير دائم ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
: بتاريخ) الشيضاء) الدار   التجارية 

3))ديسمبر)3))تحت رقم))83795.
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 SOCIETE «RENAD
»INTERNATIONAL

SARL AU
السجل التجاري 535765

إشهار التأسيس
عرفي) عقد  بموجب  محدودة 
فبراير) ((5 بتاريخ) خاص  بإمضاء)
تأسيس) تم  الشيضاء) بالدار  ((3((

شركة ذات مسؤولية):
للخاصيات) وفقا  وحيد  بشريك 

اآلتية):
 SOCIETE »RENAD (: التسمية)
(*(INTERNATIONAL«(S.A.R.L(AU

الرأسمال):)233.333.33)درهم تم)
تقسيمه إلى)2333)حصة.

ابوبكر) عصام  السيد  (- الشركاء)
2333)حصة)233)درهم لكل حصة.

املقر االجتماعي الكائن بزاوية زنقة)
النخلة) وزنقة  عشد هلل  موالي  األمير 
الطابق الرابع الشقة)7)الدار الشيضاء
التسيير تم إسنا ده للسيد عصام)

ابوبكر).
والتصدير،) االستيراد  (- الهدف)
لجميع) والتقسيط  بالجملة  الشيع 

انواع املوا د الغدائية.
املدة):)99)سنة

باملركز) تم  (: القانوني) اإليداع 
الشيضاء) بالدار  لالستثمار  الجهوي 
مار3) (23 بتاريخ) التجاري  بالسجل 

))3))تحت رقم)827387.
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ORIGINAL FIABLE PIECES
 SARL

رأسمالها : 233.333,33 درهم
مقرها االجتماعي : 77 زنقة محمد 
سميحة الطابق 23 رقم 57 الدار 

الشيضاء
السجل التجاري 9)5367

التأسيس
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (38/33/(3((
محدودة املسؤولية ذات املواصفات)

التالية):
 ORIGINAL FIABLE (: التسمية)

 PIECES(–(SARL
الهدف):)استيراد و تصدير و توزيع)

أجزاء)السيارات
-)املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)32)ديسمبر من كل سنة.

زنقة) (77 (: االجتماعي) مقرها 
 57 رقم) (23 الطابق) محمد سميحة 

الدار الشيضاء.
رأسمال) تحديد  تم  (: املال) رأ3 
درهم) (233.333,33 في) الشركة 
اجتماعية) حصة  (2333 ل) مقسمة 
مكتتشة) للحصة،) درهم  (233  بقيمة)

و محررة بالكامل.)
تم تعيي7 السيد محمد) (: التسيير)
فايز) القادر  عشد  السيد  و  جعفر 
كمسيرين ملدة غير محددة مع أوسع)

الصالحيات.

تم اإليداع القانوني و التسجيل) (
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
تحت) (27-33-(3(( بتاريخ) بالشيضاء)

رقم)827986 .
السجل التجاري):)9)5367

لإلشارة و الشيا7
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 BUSINESS SUPPORT
SERVICES MAROC

شركة مساهمة عامة ذات مجلس 
إدارة

برأسمال 1،800،000 درهم
املقر الرئي�سي : تور اطلس فضاء 

زالقة - الدار الشيضاء - املغرب
 IF : - الدار الشيضاء RC : 131571

22323(7
استقالة مدير

بتاريخ خاص  عقد  نهاية   في 
قرر الجمع العام) (،(3(2 فبراير) (29
السيد) استقالة  قشول  العادي 
 Sébastienسيشاستيا7 إيمانويل ليتو
منصشه) من  (Emmanuel LITOU

كمدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

))3)/3/22)تحت رقم)5)8273.
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 BUSINESS SUPPORT
SERVICES MAROC

شركة مساهمة عامة ذات مجلس 
إدارة

برأسمال 1،800،000 درهم
املقر الرئي�سي: تور اطلس فضاء 
زالقة - الدار الشيضاء - املغرب

RC: 131571
IF: 1101327 - الدار الشيضاء
تعيي7 نائب الرئيس التنفيذي

بعد عقد خاص بتاريخ)2))سبتمبر)
عي7 مجلس اإلدارة السيد.) (، ((3(2
من) (Olivier SOULA أوليفييه سوال)
جواز) وحامل  الفرنسية  الجنسية 
؛) (CL63(7523 السفر الفرن�سي رقم)

كنائب للمدير العام.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

22/3/))3))تحت رقم)6)8273.
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 FIDUCIAIRE AL IZDIHAR

SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 SIEGE SOCIAL : 577 LOT ACHARAF

MARRAKECH

IF : 27367396

 TP : 67833375 

RC : 5(773 

MARRAKECH

GSM 36 62 36 83 37

TEL 35 (7 35 52 75

PHARMA CONNECT
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املسير) قرر  ((7/32/(3(( بتاريخ)

 PHARMA لشركة) الوحيد 

CONNECT SARL AU)ما يلي):

الى) التجاري  االسم  تغيير 

-PROMOPHYDIS SARL AU

-)تعديل القانو7 االسا�سي لشركة)

تم االيداع القانوني لشركة بمثابة)

كتابة الضشط لدى املحكمة التجارية)

تحت) ((3(( فبراير) ((( بمراكش يوم)
رقم)233263.
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الرحالة السعودي
ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال قدره 233.333,33 درهم

املقر االجتماعي إقامة األندلس، 

شارع اليازدي بلوك رقم 6 ، تطوا7

السجل التجاري 3789) الرقم 

الضريبي - 233)2883

تأسيس فرع
الوحيد) الشريك  قرار  على  بناءا 

تم) ((3(( يناير) ((5 بتاريخ) الصادر 

اتخاذ القرارات التالية):

بحي) باملحمدية  فرع  تأسيس 

(، (73( الطابق األر�سي رقم) الحرية،)

العالية،)املحمدية.

خالد،) الحمري  السيد  تعيي7 

بصفته مدير للفرع.

أجل) من  السلطات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية) للمحكمة  التجاري 

 (3(( مار3) (8 بتاريخ) للمحمدية 

تحت رقم)33377 .
للنسخة و اإلشارة
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 MICHEL ROUSSEAU »

« SERVICES
ش.م.م

  للشريك الوحيد

الرأسمال االجتماعي :  333.33 25 درهم

املقر االجتماعي : مركز األعمال 

كونتمشو، 72 زاوية شارع محمد 

الخامس و زنقة ازيالل الطابق 3

الدار الشيضاء

رقم السجل التجاري : 673 283

استقالة مسير و تعيي7 مسير جديد 
للشركة

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى  (-

العادي بتاريخ)32)يناير)))3),)قررت)

 MICHEL ROUSSEAU الشركة»)

للشريك) »ش.م.م)) (SERVICES

الوحيد التي مقرها االجتماعي الكائن)

ب):)مركز األعمال كونتمشو،)72)زاوية)

شارع محمد الخامس و زنقة ازيالل)

الطابق)3)الدار الشيضاء,)ما يلي):)

 NATHAN السيد) استقالة  (-

الشركة) تسير  من  (ROUSSEAU

 ABDELAZIZ السيد) وتعيي7 

YASSER)مسيرجديد للشركة.)

-)اإليداع القانوني):)

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

الشيضاء،) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((3(( 27مار3) بتاريخ)

.827537
لإلشارة و التنبيه
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ELCACHERO
SARL

بموجب التجمع العام االستثنائي)

 » ELCACHERO(« شركة) لشركاء)

بتاريخ الشيضاء) بالدار   املنعقد 
رأسمالها) ((3(( فبراير) (38

مقرها) و  درهم  (533.333,33

 (7 الشيضاء) بالدار  كائن  االجتماعي 
زنقة مصطفى املنفلوطي تقرر مايلي):

الحصص) بيع  على  التصديق 

االجتماعية.)

تعيي7) و  الجدد  املسيرين  تسمية 

الصالحيات اإلدارية.

تغيير بنود)6, 7)و تجديد و تحديث)

القانو7 األسا�سي للشركة.

باإلجراءات) القيام  صالحيات 

القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجارية 

827337)بتاريخ)39)مار3)))3).
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl
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ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية والجشائية)

محاسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف):)55.73.59.)).35

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

GLASCOM
SARL D’AU

كالص كوم ش م م 
رأسمال .333.333 درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

مديونة رقم 227 مديونة الشيضاء 

السجل التجاري عدد 382.267

نقل املقر االجتماعي
في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

العام) الجمع  قرر  (،2(/32/(3((

االستثنائي للشركة ما يلي):)

للشركة) االجتماعي  املقر  نقل  (-
زنقة محمد) (73 (: آالتي) العنوا7  إلي 

 57 الرقم) (23 الطابق) سميحة 

الدارالشيضاء.

ب) الكائن  الشركة  فرع  إغالق  (-
النور) حي  (E املجموعة) (2 زنقة) (72

الدارالشيضاء.)

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (-

تحت) بالشيضاء) التجارية  الـمحكمة 
 27/33/(3(( بتاريخ) (827736 رقم)

بتاريخ) (827.7(5 رقم) وتحت 

.25/33/(3((
مقتطف و بيا7

514 P

REBIBOIS
بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار)

و) ((3(( مار3) (32 يوم) الشيضاء)

مسجل بنفس املدينة قررت شركة)

املهام) ذات  شركة  (REBIBOIS

رأسمالها633.333,33  املحدودة 

درهم,)ذات املقر الرئي�سي في):)
الجاي) ادريس  زنقة  (78/53

الدار الشيضاء)ما يلي):)

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

 22/33/(3(( يوم) الشيضاء) بالدار 

وتحت رقم.99)827 
للنشر والشيا7.
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 NEW MEDICAL

TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك واحد

برأ3 مال قدره 100،000.00 درهم

املقر الرئي�سي : الدار الشيضاء ، 

مجمع سكني السالم شارعا بن 

تاشفي7 الطابق الساد3

سجل تجاري رقم 55863)

 الدار الشيضاء.

 IF 40481183 ICE

332779(77333397

التغييرات القانونية
االجتماع) محضر  لشروط  وفًقا 

العام االستثنائي للمساهمي7 املنعقد
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فبراير) (27 بتاريخ) الرئي�سي  املقر  في   
املوافقة) باإلجماع  تقرر  (،(3((
على إعادة صياغة النظام األسا�سي)
التعديالت) آلخر  وفًقا  الجديد 
وإلغاء) (35-96 والقانو7) القانونية 

األنظمة القديمة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

9)مار3)))3))تحت رقم)6)8269.
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كتب الدراسات و املحاسشة كومار

36)زنقة مراكش)،)5333)،)خربكة املغرب

MOUTAD SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 N°63 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 RUE(SFAKS(LOT(EL(HAWD(HAY

 RIAD(KHOURIBGA - 25000
خريشكة املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

7329
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) ((( في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 (3.333« من) أي  درهم») (83.333«

درهم»)إلى)»233.333)درهم»)
و اضافة أنشطة جديدة):

بيع الكتب و اللوازم املدرسية)
أشغال مختلفة)

أشغال الشناء)املعدني)
أشغال النظافة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بخريشكة بتاريخ)

))3))تحت رقم)223.
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 UNION MAROC EMIRATS
 POUR LE TOURISME

SARL
برأسمال 33333.33)8) درهم
املقر االجتماعي عوض املكتب 

الرئي�سي : فيال تريز، شارع سوريا، 
حي سعدية كليز - مراكش املغرب

الذي) االستثنائي  العام  الجمع 
بمكتب) ((3(2 ديسمبر) (33 في) عقد 

الشركة املسجل،)تقرر):

من) املسجل  املكتب  تحويل 

العنوا7)87))شارع الزرقطوني الدار)

الشيضاء)إلى العنوا7 فيال تريز،)شارع)

(- مراكش) (- حي سعدية كليز) سوريا،)

املغرب.

 SOCIETE UNION لهذا الغرض)

 MAROC EMIRATS POUR LE

TOURISME)تم تسجيل في املحكمة)

الرقم) تحت  مراكش  في  التجارية 

.2((879

املحكمة) في  تحريره  تم  (: اإليداع)

فبراير) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)997)23.
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عقد تسيير أصل تجار ي

املقر االجتماعي : زنقة سهيل لحسن 

الرقم 55 درب عمر الشيضاء

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 

تم) ((3((  /2/3 بتاريخ) بالشيضاء)

تحرير عقد تسيير أصل تجاري

سهيل) بزنقة  الكائن  باملحل 

لحسن الرقم)55)درب عمر الشيضاء،)

بوزوبع) محمد  السيد  طرف  من 

القاطن بزنقة ليرولت الرقم)36)بولو)

الوطنية) للشطاقة  الحامل  الشيضاء،)

شركة) لفائدة  (، (BK27538 عدد)

سجلها) رقم  ()BBTISS sarl( ببتيس)

التجاري املسجل باملحكمة التجارية)

 37737 د) عد  تحت  الشيضاء) للدار 

الرقم) بوكيتا  مودي  بشارع  والكائنة 

و ذلك لتسيير األصل) الشيضاء،) (578

تجاري) كمحل  استغالله  و  التجاري 

شهري) كراء) مقابل  األثواب  لشيع 

بقيمة)3.333))درهم و ملدة محددة في)

عشر سنوات ابتداء)من)2/3/ ))3) 

إلى)3 / 2 / )33) .
ملخص من أجل النشر
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IWAB BTP
SARL A.U

بتأسيس شركـــــة ذلت املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

Rc : 535697
رأسمالها : 53.333,33 درهم

مقرها االجتماعي : زنقة الحرية 
الطابق الثالث الشقة الرقم 5 

الدار الشيضاء
استدراك خطأ

استدراك الخطأ الوارد في تأسيس)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
الرسمية) بالجريدة  املدرج  وحيد 
 (3(( مار3) ((3 بتاريخ) (5738 عدد)
 53.333 الشركة) برأسمال  واملتعلق 

درهم عوض)233.333)درهم.)
لإلشارة و الشيا7
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ديوا7 االستاذ عشد املجيد بن جلو7 زهر)

موثق بالدار الشيضاء

« سيكــــوطيــــــل موبيل  »
شركة ذات مسؤولية محدودة

إعال7 عن وفاة شريك
توثيقي) عقـد  بمقت�سى  (/2
بن) املجيد  عشد  األستاذ  به  توصل 
الشيضاء،) بالدار  موثـق  زهر،) جلو7 
يتضمن) (،(3(( مار3) فاتح  بتاريخ 
محضر الجمع العام العادي املنعقد)
شركاء) طرف  من  استثنائية  بصفة 
الشركة املسماة)*سيكوطيل موبيل*)
ش.م.م.،)رأسمالهـــــا)30.000.000،00 
درهم،)الكائن مقرها االجتماعي بالدار)
الجديدة،) طريق  الشيضاء،)38،)
املسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)
تحـــــت) الشيضاء،) بالدار  التجارية 
الضريبي) تعريفها  و  (،263537 رقم)
التداول) أجل  من  (، رقم)2235365)

على جدول األعمال األتي):
وفاة شريك و اقرار بامليراث

االجتماعية) الحصص  تقسيم 
املوافقة) و  املتوفى  للشريك  اململوكة 

على الشركاء)الجدد.
لرأسمال) الجديد  التقسيم 

الشركة.

تأكيد صالحيات مسيرة الشركة.)

تعديل القانو7 االسا�سي للشركة)

املذكورة اعاله)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (/(

بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضشط 

مار3) (25 بتاريخ) الشيضاء،) الدار 

))3))تحت عدد)3)8277.
للنشــــر و الشيــــــا7
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ديوا7 االستاذ عشد املجيد بن جلو7 زهر)

موثق بالدار الشيضاء

 SOCIETE INDUSTRIELLE

 ET COMMERCIALE DES

 TELECOMMUNICATIONS
 ET(D’ELECTRONIQUE, par

« abréviation «SICOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة

إعال7 عن وفاة شريك
بمقت�سى عقـد توثيقي توصل) (/2
جلو7) بن  املجيد  عشد  األستاذ  به 

بتاريخ) الشيضاء،) بالدار  موثـق  زهر،)

يتضمن محضر) (،(3(( فاتح مار3)

الجمع العام العادي املنعقد بصفة)

الشركة) استثنائية من طرف شركاء)

 SOCIETE INDUSTRIELLE املسماة)

 ET COMMERCIALE DES

 T E L E C O M M U N I C AT I O N S

 ET D’ELECTRONIQUE, par

ش.م.م.) («abréviation »SICOTEL

درهم،) (7.000.000،00 رأسمالهـــــا)

بالدار) االجتماعي  مقرها  الكائن 

شارع) حشو3،) الشيضاء،عمارة 

بالسجل) املسجلة  امللكي،) الجيش 

بالدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 

(،73359 رقم) تحـــــت   الشيضاء،)

(، (2332(78 و تعريفها الضريبي رقم)

من أجل التداول على جدول األعمال)

األتي):

وفاة شريك و اقرار بامليراث

االجتماعية) الحصص  تقسيم 

املوافقة) و  املتوفى  للشريك  اململوكة 

على الشركاء)الجدد.
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االجتماعية) الحصص  مصير 
املكسورة.

لرأسمال) الجديد  التقسيم 
الشركة،)

تعيي7 مسير جديد للشركة)
تعديل القانو7 االسا�سي للشركة)

املذكورة اعاله)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (/(
بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضشط 
مار3) (25 بتاريخ) الشيضاء،) الدار 

))3))تحت عدد)))8277.
للنشــــر و الشيــــــا7
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فارما سيف
تفويت حصص، تعيي7 مسير اقتراني

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 (3(( 27)فبراير) الغير العادي بتاريخ)

لشركة فارما سيف
املسؤولية) محدودة  شركة 
درهم مقسم إلى) (233.333 رأسمالها)
ألف حصة من فئة مئة درهم والكائن)
الطابق) الحرية  زنقة  (23 ب) مقرها 
واملسجلة) الدار الشيضاء) (- (5 3)شقة)
بالسجل التجاري تحت رقم)778887 

)الدار الشيضاء()تم تقرير ما يلي):
 »533« تفويت) على  املصادقة 
حصة من طرف السيدة كولي فاطمة)

لفائدة السيد صابر توفيق)؛
كولي) السيدة  استقالة  قشول 
وتعيي7) الشركة  تسيير  من  فاطمة 

السيد صابر توفيق مسير اقتراني.
لدى) القانوني  اإليداع  ثم 
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
 82798( رقم) تحت  بالدار الشيضاء)

بتاريخ فاتح مار3)))3).
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STE SULEY TRANSPORT
 S.A.R.L 

التجاري السجل  : 6583
الحل املسشق للشركة

ب) مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
مسجل) و  بالشيضاء) (28/32/(3(2
تحرير) تم  (2(/37/(3(2 بتاريخ)
حيت) للشركة  العام  الجمع  محضر 

تقرر ما يلي):

تعيي7) للشركة  املسشق  *الحل 
الحامل) افتايحي  املهدي  السيد 
 PN838633 رقم) الوطنية  للشطاقة 
الحاملة) مرساوي  صبرينا  والسيدة 
 PH8(8253 رقم) الوطنية  للشطاقة 

كمصفيا7 للشركة).))
 7 مجمع) (: التصفية) تحديد مقر 

شارع موالي عشد الرحما7 خريشكة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بخريشكة  االبتدائية 

2)3)/7/39)))تحت رقم)776.
 /6583 (: التجاري) السجل 

بخريشكة.
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 MEDI MERIC
SARL 

 RC  : 377749 /IF  : 20785049/
ICE  : 001906119000077
رأ3 مال 10،000.00 درهم

املقر الرئي�سي : زنقة أبو الوقت إقامة 
الرجاء عمارة ج 7 الطابق الثالث 

الدار الشيضاء
حل الشركة 

بتاريخ) الشركاء) قرارات  بموجب 
37/)/))3))م تقرر ما يلي):

بتاريخ) مشكرا  الشركة  حل 
))3)/37/)3)وتصفيتها.

تعيي7 السيد مهدي محيي مصفي)
زنقة) (: للشركة وتم تعيي7 مصفي في)
 7 عمارة ج) أبو الوقت إقامة الرجاء)

الطابق الثالث الدار الشيضاء
التجارية) املحكمة  في  اإليداع  تم 
 (3((/33/32 بتاريخ) بالدار الشيضاء)
تحت رقم)5)83)بالسجل الزمني رقم)

825338
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 SOCIETE FOOD HEAVEN
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك الوحيد

برأسمال 100،000 درهم
املقر الرئي�سي : شارع األمل رقم 373 

حي الوفاء 7 طريق صفرو
فا3

RC : 59905

إقفال الشركة

القرارات) أحكام  بموجب 

االستثنائية للمساهم الوحيد بتاريخ)

 FOOD لشركة) (26/3(/(3((

HEAVEN)تقرر):

إغالق الشركة

شطب من السجل التجاري

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا3 بتاريخ)))3)/33/22 

تحت رقم)))3)/6)23
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 LINK BEYOND» « شركة

SARL AU

رأسمالها 233.333. درهم

و مقرها االجتماعي الكائن ب : 277 

زنقة محمد سميحة اقامة جوهرة 

محمد سميحة الطابق 6 رقم 35 

الشيضاء.

من) املوقع  املحضر  إطار  في 

يوم) بالشيضاء) الشركاء) كل  طرف 

))3)/6/32))تقرر ما يلي):

حل مسشق للشركة.

 ATTAR EL السيدة) تعيي7 

لشطاقة) الحامل  (HASSANIA

 BB75286 رقم) الوطنية  التعريف 

الشركة) تصفية  عن  كمسؤولة 

في) الشركة  تصفية  مكا7  وتحديد 

 277 (: ب) الكائن  االجتماعي  مقرها 

جوهرة) اقامة  سميحة  محمد  زنقة 

 35 رقم) (6 الطابق) سميحة  محمد 

الشيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

))3)/)3/))تحت رقم).)))8237

السجل التجاري رقم)99)735.
لإلشارة و الشيا7
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 INTERNATIONAL DE

TRADUCTION AGREES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

عنوا7 مقرها االجتماعي : شارع 

الحسن التاني عمارة رقم 6 شقة 
رقم 2 تمارة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

233367

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

أكتوبر)) (25 في) املؤرخ  االستثنائي 

3)3))تم اتخاذ القرارات التالية):

على ينص  الذي  (: (2 رقم)  قرار 

تفويت السيد خالد بوهوم) (: ما يلي)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

لفائدة السيدة سارة الناجي.

(: الذي ينص على ما يلي) (: (( قرار)

مسيرة) الناجي  سارة  السيدة  تعيي7 

جديدة للشركة تشعا الستقالة السيد)

خالد بوهوم الحامل لشطاقة العريف)

.AB66522(الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية تمارة بتاريخ)3)3)/37/37 

السجل التجاري رقم)233367.

528 P

 LA SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET DE
 VALORISATION D’IFRANE

SA
استدراك خطإ وقع في الجريدة)

الرسمية رقم)5736)بتاريخ)6)شعشا7)

2773 )9)مار3)))3))

  بدال من :

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

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

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

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الشيضاء) بالدار   التجارية 

 9)فبراير)))3))تحت رقم))76).

 يقرأ :

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

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

.................................................
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ الشيضاء) بالدار   التجارية 

 9)فبراير)325))تحت رقم))76).

)الشاقي بدو7 تغيير.(

 STE   INSTITUT

 SCIENTIFIQUE DE

 FORMATION DES

INFERMIERS
  ISFI   SARLAU

)32 شارع الحسن التاني  تجزئة 

نعيمة   بني مالل 

االستثنائي) القرار  بمقت�سى 

تم ما) (27/3(/(3(( بتاريخ) للشركاء)

يلي):

التي) حصة  (2333 تفويت) تم  (-

من طرف)) ( يملكها في نفس الشركة)

بطاقته) ( واحميدا7) موحى  ( السيد)

واحميدا7)) هللا  عشد  إلى  (J37(8

I72728((بطاقته

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (37 االبتدائية بني مالل تحت عدد)

بتاريخ)))3)/33/33 .

1 C

 DAKHLA VILLE

 IMMOBILIER SARL A

 ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها 233.333 درهم

مقرها : حي الوحدة رقم )273 

- الداخلة -

تأسيـــس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إحداث  تم  (،32/32/(3((

مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

التسميــة:

 DAKHLA VILLE IMMOBILIER

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.

سواء) الشركة  تهدف  (: -الهــدف)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغير إلى):)
العقاري)) اإلنعاش  خدمات  (•

والسياحي

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجارية،) الصناعية،)

عالقة مشاشرة أو غير مشاشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

)حي الوحدة رقم) املقر االجتماعي:)

)273)-)الداخلة.

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي
رأ3 املـال):)حدد رأ3 املال في مشلغ)

 233 على) مقسم  درهم  (233.333

للواحـد) ( درهم،) (233 حصة من فئة)

اسامة) (: الوحيد) الشريك  لفائدة 

ملعرش)

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

الشريك الوحيد:)اسامة ملعرش

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنشـر  (32 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 

القانـونـي باملحكمـة االبتدائية لواليـة)

(، الذهب) وادي  (- الداخلة) جهـة 

   ((/3(/(3(( بمدينـة الداخلـة يـوم)

السجل) (327/(3(( عـدد) تحـت 

التجاري رقم)3823).
للنشر والشيا7

2 C

 STE AUTO ECOLE EL

 GANDOURI
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 73.333  درهم
املقر االجتماعي: تجزئة الزيتو7 

رقم )، الطابق االول ، سيدي علي 

بنحمدوش، دائرة ازمور.
رسم عقاري رقم 282667/38

 رقم التقييد في السجل التجاري:

29272

تأسيس شركـة

من) محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ)2))يناير)2)3)،)مسجل بتاريخ))
تم إعداد القانو7) (،(3(2 فبراير) (38
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية).
تسمية الشركة):

 STE AUTO ECOLE EL
 GANDOURI

تعليم) مدرسة  الشركة:) غـرض 
السياقة.

تجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا7 
الزيتو7 رقم))،)الطابق االول،)سيدي)

علي بنحمدوش،)دائرة ازمور.
رسم عقاري رقم)38/282667

املشلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
73.333)درهم مقسم إلى)733))حصة)
233)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
الشريكي7) على  موزعة  الواحدة 

كالتالي:)
 253 الغيالني:) حسنا  السيدة  (-

حصة اجتماعية.
 253 الغيالني:) مونية  السيدة  (-

حصة اجتماعية.
 233 الغيالني:) ( محمد) السيد  (-

حصة اجتماعية.
وتسيرها) الشركة  تدير  التسيير:)
السيدة) من  كل  محدودة  غير  املدة 
للشطاقة) الحاملة  ( الغيالني) حسنا 
.MA2(6263(الوطنية للتعريف رقم

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

33)مار3)))3))تحت رقم)7567).
خالصة وبيا7

3 C

CREABEST MEDIA
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رأسمالها 233.333  درهم

املقر االجتماعي: رقم 37، تجزئة 
شرقاوة 3،  الجديدة 

رقم التقييد في السجل التجاري :
9993/ الجديدة

تحويل املقر االجتماعي لشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ)33)يناير)3)3))قرر)
املذكورة) للشركة  الوحيد  الشريك 

اعاله مايلي:
االجتماعي) املقر  تحويل  (-
للشركة من العنوا7 السابق الكائن)
بالجديدة،)رقم)37،)تجزئة شرقاوة)3.
(،35 رقم) (: الجديد) العنوا7  الى 

تجزئة الفتح)،)الجديدة.
االسا�سي) القانو7  تحيي7  (-

للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)
فاتح مار3)))3))تحت رقم)7578).

خالصة وبيا7

4 C

LORI PRESTIGE
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رأسمالها 233.333  درهم

املقر االجتماعي: متجر رقم 37، 
تجزئة شرقاوة 3، الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجاري:
292(7

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
))3)،)مسجل بتاريخ فاتح) 33)يناير)
القانو7) إعداد  تم  (،(3(( فبراير)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
 LORI (: الشركة) تسمية 

 PRESTIGE
لإلشهار) مقاولة  الشركة:) غـرض 
وتنظم الحفالت والندوات ومختلف)

االنشطة االحتفالية.
عنوا7 املقر االجتماعي:)متجر رقم)

37،)تجزئة شرقاوة)3،)الجديدة.)
املشلغ محدد في) رأسمال الشركة:)
   2333 إلى) مقسم  درهم  (233.333
درهم) (233 بقيمة) اجتماعية  حصة 
الشريك) اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد):)
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 2333 (: السيد رضوا7 بطاحي) (-

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

الحامل) بطاحي  رضوا7  السيد 

رقم) للتعريف  الوطنية  للشطاقة 

.JF275(9

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

فاتح مار3)))3))تحت رقم)7553).
خالصة وبيا7

5 C

 STE TRAVAUX WAFIK SARL

 AU
العنوا7 : شارع تونس تجزئة الجود 

الطابق االول رقم 37 بني مالل 
رقم التقييد بالسجل التجاري

2(739

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

)ذات) ))3)-32-7))تم انشاء)شركة)

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد تحمل))الخصائص التالية):

التسمية))):

TRAVAUX(WAFIK

تجزئة) تونس  شارع  (: العنوا7)

الجود الطابق االول رقم)37)بني مالل
رأ3 املــال):)233.333)درهم)

الغرض):)االشغال العامة والشناء)

السنة املـالية:)السنة امليالدية

مدة الشركة:)99)سنة

املسير):)احمد وفيق

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 277 تحت رقم) ( االبتدائية بني مالل)

تاريخ)))3)/)39/3 

6 C

 STE RIBATRAZE   SARL
اغرم العالم دير القصيشة بني مالل 

RC 2101 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) انشاء) تم  (33/22/(3(2

تحمل)) ( ( املحدودة) ( ( ذات املسؤولية)

الخصائص التالية):

التسمية):

 STE RIBATRAZE  SARL

دير) العالم  اغرم  (: العنوا7)

القصيشة بني مالل)

الغــرض):)االشغال العامة و الشناء)

رأ3 املــال):)233.333)درهم

:)تشدا في االول)) السنة االجتماعية)

من يناير و تنتهي في)32)دجنبر من كل)

سنة).

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)بناصر وعريشة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم))) تحت  ( تادلة) قصشة  االبتدائية 

.267

7 C

 STE LA WASHATERIA SARL

AU
 العنوا7 : تجزئة العثمانية

 الحي االداري الطابق الثالث

 بني مالل

رقم التقييد بالسجل التجاري

2(525

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

)ذات) ))3)-32-)2)تم انشاء)شركة)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد))تحمل))الخصائص التالية):

LA(WASHATERIA(:(((التسمية

الحي) العثمانية  تجزئة  (: العنوا7)

االداري الطابق الثالث بني مالل.

رأ3 املــال):)233.333)درهم)

الغرض):)مصبنة).

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

حمزة) (: املسير و الشريك الوحيد)

الشركاوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (52 تحت رقم) ( االبتدائية بني مالل)

تاريخ)))3)-37-33.

8 C

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

CULTURE MOTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 285

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 CULTURE MOTO SARL AU
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 223 ، 
شارع ) مار3 ، حي املستشفيات - 

3333) الدارالشيضاء املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.93872
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((3(2 دجنبر) (32 في) املؤرخ 
 CULTURE لشركة) تابع  فرع  إغالق 
تسميته) (MOTO SARL AU
 CULTURE MOTO SUCCURSALE
235)حي الصناعي) والكائن عنوانه في)
موالي رشيد)-)3333))الدار الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825332.
2I

KAOUN

YASSER BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YASSER BEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل 2 
رقم 578 اقامة املحاميد 7 مراكش - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSER BEST
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-االستغالل الفالحي
-بيع وشراء)الفواكه والخضر

-االستيراد و التصدير.
 2 املحل) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
رقم)578)اقامة املحاميد)7)مراكش)-)

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصطفى الخيراوي):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخيراوي) مصطفى  السيد 
ايت) الواحد  عشد  دوار  عنوانه)ا()
 73333 مراكش) الوداية  ايمور 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الخيراوي) مصطفى  السيد 
ايت) الواحد  عشد  دوار  عنوانه)ا()
 73333 مراكش) الوداية  ايمور 

مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني باملحكمة
 التجارية بمراكش بتاريخ)-)تحت رقم
(I
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سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

HORSE BEDDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو
87 شارع الدكتور فرج ، 93333، 

طنجة املغرب
HORSE BEDDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
الدكتور فرج رقم 87 - 93333 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5337
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HORSE BEDDING
تشطيب) (: غرض الشركة بإيجاز)

املشنى.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الدكتور فرج رقم)87 - 93333)طنجة)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
233)حصة) (: السيد ياسر أربعي7)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
بقيمة) (233 (: السيد ياسر أربعي7)

2.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أربعي7  ياسر  السيد 
طنجة) بوبانا  فيال  تشيكا  مجمع 

93333)طنجة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أربعي7  ياسر  السيد 

طنجة) بوبانا  فيال  تشيكا  مجمع 

93333)طنجة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))5)).

3I

GREEN INCUBATOR

الحاضنة الخضراء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GREEN INCUBATOR

6 زنقة النجد الطابق االول سيدي 

بنور ، 7353)، سيدي بنور املغرب

الحاضنة الخضراء شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

النجد سيدي بنور - 7353) سيدي 

بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الحاضنة الخضراء.

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا) و  فالحية  خدمات 

االعالميات و الطشاعة.
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

7353))سيدي) (- النجد سيدي بنور)

بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: الخضراء) الحاضنة  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بنشويحي رضوا7 عنوانه)ا()
 (7353 بنور) النجد سيدي  زنقة  (5

سيدي بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنشويحي رضوا7 عنوانه)ا()
 (7353 بنور) النجد سيدي  زنقة  (5

سيدي بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 
رقم) تحت  ((3(2 نونبر) (25

.(5(222(2327986
7I

INFOPLUME

VADOHOF CONSULTANCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
279 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 93333، طنجة 
املغرب

 VADOHOF CONSULTANCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 235 

موالي علي الشريف ، الطابق الثاني 
شقة. رقم 3 ، طنجة - املغرب - 

93333 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5372

 (7 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VADOHOF CONSULTANCY
الوساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقارية و أعمال الشناء)و التزيي7).
 235 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق الثاني) (، موالي علي الشريف)
(- املغرب) (- طنجة) (، (3 رقم) شقة.)

93333)طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 van door arnoud : السيد)
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 van door arnoud السيد)
عنوانه)ا()هوالندا)3)هوالندا هوالندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 van door arnoud السيد)
عنوانه)ا()هوالندا)3)هوالندا هوالندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)69))-52783).
5I

INFOPLUME

RAYAN TRANSACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
279 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 93333، طنجة 
املغرب

RAYAN TRANSACTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 235 شارع 
موالي علي الشريف الطابق الثاني 
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رقم الشقة 3 - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5373

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RAYAN TRANSACTION
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتحويل األموال والوساطة املالية.
 235 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) الشريف  علي  موالي  شارع 
الثاني رقم الشقة)3 - 93333)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الشحاري سميحة):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سميحة) الشحاري  السيدة 
شارع عشد هللا بن ياسي7) عنوانه)ا()
اقامة وريدة الطابق الرابع شقة رقم)

28 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سميحة) الشحاري  السيدة 
شارع عشد هللا بن ياسي7) عنوانه)ا()
اقامة وريدة الطابق الرابع شقة رقم)

28 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)73))-52787).

6I

INFOPLUME

FOX INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
279 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 93333، طنجة 
املغرب

FOX INVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 235 شارع 
موالي علي الشريف الطابق الثاني 

رقم الشقة 3 - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5375

 25 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FOX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عفارية).
 235 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) الشريف  علي  موالي  شارع 
الثاني رقم الشقة)3 - 93333)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 333.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.533 (: صفوا7) بنعياد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2.533 (: امحمد) املقريني  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بنعياد صفوا7 عنوانه)ا() السيد 

بلجيكا)3)بروكسيل بلجيكا.

السيد املقريني امحمد عنوانه)ا()
بلجيكا)3)انفييرص بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أنس  السامري  السيد 
 73 رقم) اقامة شامة  العرعار  شارع 

البرانص)93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))32)-6)528).

7I

INFOPLUME

ALTO PRESSING
إعال7 متعدد القرارات

INFOPLUME
279 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 93333، طنجة 
املغرب

ALTO PRESSING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: فيال 
كريمة شارع فاسكو دي كاملا - 

93333 طنجة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.83872

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((8 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
كريمة) كندروش  السيدة  تفويت 
املمثلة) الشركة  في  حصصها  جميع 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

لفائدة السيد املحساني محمد
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
كندروش) االسيدة  استقالة  قشول 
كريمة من منصبها كمسيرة للشركة)
محمد) املحساني  السيد  تعيي7  و  (،

كمسير جديد للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
انشاء)قانو7 أسا�سي جديد للشركة)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7  6- رقم) بند 
 53333 الشركة) رأسمال  مايلي:)
حصة بقيمة) (533 الى) درهم مقسم 
درهم للحصة في ملكية السيد) (233

املحساني محمد
على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 
تسيير الشركة موكل للشريك) مايلي:)

الوحيد السيد املحساني محمد
على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 
باألمضاء) مقيدة  الشركة  مايلي:)
الوحيد) الشريك  و  للمسير  الوحيد 

السيد املحساني محمد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)32))-52776).
8I

DARAA AUDIT

DRASCORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GREEN(WORK(IMM(A(N°7،
3333)، الدار الشيضاء املغرب

DRASCORP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRASCORP
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تنظيم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
بهدف) الفرعية  الشركات  وإدارة 

تطوير أغراضها املؤسسية.
-)املشاركة في أسهم الشركات)؛

زنقة) (23 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 (3333  -  5 شقة) (3 الحرية الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)7.953.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
عن طريق) (: السيد ادريس دادي)
 ADEIS(مساهمته بحصصه في شركة

CONSEIL)بقيمة)79.533)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() دادي  ادريس  السيد 
شارع) (23 فيال) (7 مدينة) بيال  إقامة 
تطوا7)3333))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() دادي  ادريس  السيد 
شارع) (23 فيال) (7 مدينة) بيال  إقامة 
تطوا7)3333))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827358.
9I

ZRM TRAVAUX SARL

زرم ترافوا ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZRM TRAVAUX SARL
 AMERCHICHE TALOUJT II N°66
 DAOUDIATE - MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

زرم ترافوا ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنيت 
بزنس، زنقة مسلم تجزئة بوكار، 

الطابق 3 الشقة رقم 27، باب دكالة 
مراكش - 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3737

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

زرم) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ترافوا ش.م.م.

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)واٱلشغال العمومية.
زنيت) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بوكار،) تجزئة  مسلم  زنقة  بزنس،)

الطابق)3)الشقة رقم)27،)باب دكالة)

مراكش)-)73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: النويعرة) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: النويعرة) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() النويعرة  رشيد  السيد 
مراكش) ((38 رقم) (33 برادي) تجزئة 

73333)مراكش املغرب.

النويعرة عنوانه)ا() السيد زكرياء)
مراكش) ((38 رقم) (33 برادي) تجزئة 

73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() النويعرة  رشيد  السيد 
مراكش) ((38 رقم) (33 برادي) تجزئة 

73333)مراكش املغرب

النويعرة عنوانه)ا() السيد زكرياء)
مراكش) ((38 رقم) (33 برادي) تجزئة 

73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23365.

23I

AFTISSE CONSEIL

S.R.V. BEAUTY BAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

S.R.V. BEAUTY(BAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي عمارة عمر 8 املحل رقم 8أ 
زنقة سوريا الحسنية جليز - 73333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 S.R.V. (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. BEAUTY BAR

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتجميل

حمام ومركز للتدليك.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

8أ) املحل رقم) (8 األر�سي عمارة عمر)
زنقة سوريا الحسنية جليز)-)73333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: بوليم) سومية  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

(: مارتي7) طوما3  مولي7  السيد 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوليم  السيدة سومية 
 2 مدينة) (78 رياض) املعد7  كولف 

سيشع)73333)مراكش املغرب.
مارتي7) طوما3  مولي7  السيد 
 78 رياض) املعد7  كولف  عنوانه)ا()
مراكش) (73333 سيشع) (2 مدينة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوليم  السيدة سومية 
 2 مدينة) (78 رياض) املعد7  كولف 

سيشع)73333)مراكش املغرب
مارتي7) طوما3  مولي7  السيد 
 78 رياض) املعد7  كولف  عنوانه)ا()
مراكش) (73333 سيشع) (2 مدينة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)-.
22I

AJBAR CONSULTING

STE JARDIN TAIIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE JARDIN TAIIBA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا7 مقرها االجتماعي رقم 2 و 
) قرب مسجد طيشة سال الجديدة - 

22233 سال .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(2 نونبر) (38 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((5 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))3))تحت رقم)2)387.

2(I

SOCIETE FIDAV SARL

 MAROC INGENIERIE
 ET TECHNOLOGIES

INDUSTRIELLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي7 عمارة 23 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، مكنا3 
املغرب

 MAROC INGENIERIE
 ET TECHNOLOGIES

INDUSTRIELLES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة 
26 طابق 3 شقة 9ل بلير كميليا - 

53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 55529

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAROC INGENIERIE  :
 ET TECHNOLOGIES

.INDUSTRIELLES
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
تركيب) الصناعية  املستلزمات 

وصيانة اآلالت واملعدات الصناعية)
أشغال متنوعة.

عنوا7 املقر االجتماعي):)عمارة)26 
طابق)3)شقة)9ل بلير كميليا)-)53333 

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: يونس) امللوكي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يونس  امللوكي  السيد 
سيدي) الداخلة  تجزئة  (226 رقم)

سعيد)53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يونس  امللوكي  السيد 
سيدي) الداخلة  تجزئة  (226 رقم)

سعيد)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)767 .
23I

SUD EST CONSEIL

 JAZOULI BUREAUTIQUE 
BUSINESS COMPANY JBBC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

 JAZOULI BUREAUTIQUE 
 BUSINESS COMPANY JBBC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 295 اقامة املسار - 

73333 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87352

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)دجنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»الطابق االول رقم)295)اقامة املسار)

- 73333)مراكش املغرب»)إلى)»)دكا7)

الطابق السفلي دوار تحناوت تحناوت)
- )33)7)مراكش املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233732.
27I

AJBAR CONSULTING

STE JARDIN TAIIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES
املغرب

STE JARDIN TAIIBA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 2 و ) 
قرب مسجد طيشة سال الجديدة - 

22233 سال املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 نونبر) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()بشرئ بنشقرو7)
من) اجتماعية  حصة  (533 حمدي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)

ابتسام علمي بتاريخ)38)نونبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((5 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))3))تحت رقم)2)387.
25I

HOTELMA GESTION

BASSIME MOTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOTELMA GESTION
)37 املسار )37 املسار، 73333، 

مراكش املغرب
BASSIME MOTO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
دكانة رقم 533 تسلطانت مراكش - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
235352

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BASSIME MOTO
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير قطع غيار الدراجات النارية.
عنوا7 املقر االجتماعي):)دوار دكانة)
رقم)533)تسلطانت مراكش)-)73333 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بسيم عشد الفتاح):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الفتاح) عشد  بسيم  السيد 
عنوانه)ا()دوار الحمادية سيدي عشد)
هللا غياث ايت اورير مراكش)73333 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الفتاح) عشد  بسيم  السيد 
عنوانه)ا()دوار الحمادية سيدي عشد)
هللا غياث ايت اورير مراكش)73333 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 التجارية بمراكش بتاريخ)

3)3))تحت رقم)96)227.

26I
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SAMIR FIDUCIAIRE

YAYA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
YAYA TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مرأب 

بالطابق األر�سي رقم 79)، تجزئة 
أطلس، مرجا7 2 - 53373 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 YAYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAV
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة.
-)التجارة.

مرأب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تجزئة) (،(79 رقم) األر�سي  بالطابق 
مكنا3) (53373  -  2 مرجا7) أطلس،)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: صديق) يحيى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() صديق  يحيى  السيد 

 2 مرجا7) تجزئة أطلس،) (،(79 رقم)
53373)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() صديق  يحيى  السيد 
 2 مرجا7) تجزئة أطلس،) (،(79 رقم)

53373)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2332.

27I

شركة)»SWINDON)»)شركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد

SWINDON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة »SWINDON » شركة 
محدودة املسؤولية ذات شريك 

وحيد
شارع لشنا7 إقامة يامنة الطابق 
األول رقم 7) ، 93333، طنجة 

املغرب
SWINDON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

لشنا7 إقامة يامنة 2الطابق األول 
شقة رقم 7) - 93333 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229985

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 شتنبر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العربي) محمد  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (233 عمرو) ابن 
حصة لفائدة السيد) (233 من أصل)
23)شتنبر) )ة()محمد الفقيهي بتاريخ)

.(3(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)33)76).

28I

NOH TORISME

 SOCIETE SOZACOP 
S.A.R.L-AU

إعال7 متعدد القرارات

STE SOZACOP
شارع الوالء رقم 2) ، 73333، 

الداخلة املغرب
 SOCIETE SOZACOP S.A.R.L-AU 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 
الوالء رقم 2) - 73333 الداخلة 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.332

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
رقم) (SEMADAK الشركة) استقالة 
9)265)من وظيفة) السجل التجاري)

التسيير
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيد يحفظو براي الحامل) (-
 OD(577( رقم) الوطنية  للشطاقة 
مكتار) ولد  محمد  سيدي  والسيد 
رقم) التسجيل  لشطاقة  الحامل  (،
(، للشركة) مسييرين  (D336538G
بتوقيع) مسيرة  الشركة  وستكو7 
مشترك للسيد يحفظو براي والسيد)
غير) ملدة  مكتار  ولد  محمد  سيدي 

محدودة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
توسيع صالحيات املسييرين باضافة)
منح جميع ضمانات الرهن العقاري)

بدو7 حدود
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 
مايلي:)تغير مسير مع توسيع صالحيات)

املسييرين)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/))7.
29I

FIDELIO COMPTA

FNAM IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDELIO COMPTA

حي الشطحاء، املركز التجاري نادية، 
العمارة )، الطابق األول، الشقة 2 ، 

3393)، الدار الشيضاء املغرب
FNAM IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 2232، 
شارع محمد الساد3، حكم )، 

الطابق األول، شقة رقم 2، - 3553) 
الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FNAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري،)أشغال الشناء)املختلفة.
(،2232 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(،( حكم) الساد3،) محمد  شارع 
الطابق األول،)شقة رقم)2،)-)3553) 

الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: معماد) هللا  عشد  السيد 
حصة بقيمة)233,33)درهم للحصة).

 533 (: نصيط) فيصل  السيد 
حصة بقيمة)233,33)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عشد هللا معماد عنوانه)ا()
تجزئة أوالد الطالب،) شارع القد3،)
الدار) ((3773 عي7 الشق) (،732 رقم)

الشيضاء)املغرب.
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عنوانه)ا() نصيط  فيصل  السيد 
3،)زنقة جا7 جاك روسو،)ط)3،)ش)

8،)53)3))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا معماد عنوانه)ا()
تجزئة أوالد الطالب،) شارع القد3،)
رقم)732،)عي7 الشق،)3773))الدار)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)76)827.
(3I

شركة فضاء)جنات الوطنية

 FADAA JANNAT
ALWATANIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة فضاء جنات الوطنية
زنقة 92 رقم 3 حي الششاب القنيطرة 

زنقة 92 رقم 3 حي الششاب 
القنيطرة، 3، القنيطرة املغرب

 FADAA(JANNAT(ALWATANIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 
92 رقم 3 حي الششاب - 27333 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

97(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(3 دجنبر) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FADAA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.JANNAT(ALWATANIA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRANSFERT D’ARGAENT
 92 زنقة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
رقم)3)حي الششاب)-)27333)القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2333 (: بنشريف) خالد  السيد 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنشريف  خالد  السيد 
 27333 حي الششاب) (3 رقم) (92 زنقة)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنشريف  خالد  السيد 
 27333 حي الششاب) (3 رقم) (92 زنقة)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم)-.
(2I

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

DIMA RAPID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو
87 شارع الدكتور فرج ، 93333، 

طنجة املغرب
DIMA RAPID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

إنجلترا سكن رقم 267 طابق7 رقم 
)2 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5352

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DIMA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.RAPID

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الوطني) الصعيد  على  الشضائع 

والدولي.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) طابق7) (267 إنجلترا سكن رقم)

)2 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم بن لفرع الدمناتي):)
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
حصة) (533 (: بليلو) رضا  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد ابراهيم بن لفرع الدمناتي):)

533)بقيمة)233)درهم.
بقيمة) (533 (: بليلو) رضا  السيد 

233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم بن لفرع الدمناتي)
رقم) سكن  إنجلترا  شارع  عنوانه)ا()
طنجة) (93333  2( رقم) طابق7) (267

املغرب.
 87 عنوانه)ا() بليلو  رضا  السيد 
شارع الدكتور فرج)،)93333،)طنجة)

املغرب)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم بن لفرع الدمناتي)
رقم) سكن  إنجلترا  شارع  عنوانه)ا()
طنجة) (93333  2( رقم) طابق7) (267

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)75)).

((I

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

BLERICH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو
87 شارع الدكتور فرج ، 93333، 

طنجة املغرب

BLERICH TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي برانس 2 

مجمع رقم RDC 536 باك طنجة - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BLERICH TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني) الصعيد  على  الشضائع 

والدولي.

 2 :)برانس) عنوا7 املقر االجتماعي)

(- باك طنجة) (RDC  536 مجمع رقم)

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد سفيا7 الغرباوي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: السيد سفيا7 الغرباوي)

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيا7 الغرباوي عنوانه)ا()

رياض شارع شاهد) اقامة  (2 برانس)

طنجة) (93333 27طنجة) اداري رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا7 الغرباوي عنوانه)ا()

رياض شارع شاهد) اقامة  (2 برانس)

طنجة) (93333 27طنجة) اداري رقم)

املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)77)).

(3I

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

ASAKA RAPID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

87 شارع الدكتور فرج ، 93333، 

طنجة املغرب

ASAKA RAPID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الدكتور فرج رقم 87 - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5322

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ASAKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. RAPID

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني) الصعيد  على  الشضائع 

والدولي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الدكتور فرج رقم)87 - 93333)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الطيبي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: الطيبي) احمد  السيد 

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الطيبي  احمد  السيد 

 5 نورمندي) اقامة  الوندال  شارع 

 93333 طنجة) (7 شقة) (( الطابق)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الطيبي  احمد  السيد 

 5 نورمندي) اقامة  الوندال  شارع 

 93333 طنجة) (7 شقة) (( الطابق)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)57)).

(7I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

JUNGLON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC

 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

JUNGLON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

النيجر الطابق 3 رقم 2)2 - 93253 

مرتيل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7737

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((3(( يناير) (23 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مشلغ) (JUNGLON الوحيد) الشريك 
وعنوا7) درهم  (23.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي شارع النيجر الطابق)
مرتيل املغرب) (93253  -  2(2 رقم) (3

نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 93253 - 2(2 3)رقم) النيجر الطابق)

مرتيل املغرب.)
و عي7:

و) الحداد  أنا3  السيد)ة()
 3 رقم) الشطولة  شارع  عنوانه)ا()
)ة() تطوا7 املغرب كمصفي) (93333

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

شارع النيجر الطابق)3)رقم)2)2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)578.
(5I

FIDUBAC SARL

 AUTO ECOLE ELHORIYA
SNC

شركة التضامن
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL
)26مكرر شارع يوسف ابن تاشفي7 
 NADOR، الشقة رقم 22 الناضور

62000، nador(maroc
 AUTO ECOLE ELHORIYA SNC

شركة التضامن
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي املهدي الحي الجديد، العروي 
- 553)6 العروي املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3725
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)32)مار3)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الحي الجديد،) »شارع موالي املهدي 
املغرب») العروي  (6(553 (- العروي)
موالي) شارع  السفلي،) »الطابق  إلى)
(- العروي) الجديد،) الحي  املهدي 

553)6)العروي املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)397.
(6I

BULLETIN OFFICIEL

AMERKAD AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BULLETIN OFFICIEL
 CYM(RABAT(CYM(RABAT،

10120، RABAT(MAROC
AMERKAD AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي حي الفردو3 رقم 358 تمارة 
- 333)2 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
235395

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMERKAD AUTO
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع قطع غيار السيارات والدراجات)

النارية.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
األر�سي حي الفردو3 رقم)358)تمارة)

- 333)2)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أمركاض سعيد عنوانه)ا()
حي الفردو3 رقم)358)تمارة)333)2 

تمارة املغرب.
اللطيف) عشد  أمركاد  السيد 
 5 بلوك) (75 رقم) عنوانه)ا()
 23293 الرباط) اليوسفيةالشرقية 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد أمركاض سعيد عنوانه)ا()
حي الفردو3 رقم)358)تمارة)333)2 

تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)7738.
(7I

FREE COMPTA SARL

 DEHBI MESSAGERIES
INTERNATIONALS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI(AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA(SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

 DEHBI MESSAGERIES
INTERNATIONALS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
ناصية القا�سي عياد وماغنوليا 

الطابق 3 الرقم 27 - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(7373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DEHBI MESSAGERIES  :

.INTERNATIONALS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE BAGAGES
 NON ACCOMPAGNE POUR LE

.COMPTE D’AUTRUITS

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
وماغنوليا) عياد  القا�سي  ناصية 
27 - 93333)طنجة) 3)الرقم) الطابق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد الدهبي):)233)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
السيد محمد الدهبي):)233)بقيمة)

2.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الدهبي  محمد  السيد 
طنجة) (93333 زنقة ابن تومرت) (2(

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بالحشيب  لشنى  السيدة 
79)إقامة الحديقة الشقة)7 8823) 

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)6))2.

(8I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

HZ IT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
HZ IT SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

طهرا7 زنقة الفرح رقم 5 الطابق ) - 
93333 تطوا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 HZ IT (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SERVICES
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحاسوب والبرامج بالتقسيط.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
طهرا7 زنقة الفرح رقم)5)الطابق)) - 

93333)تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فوزي املود7):)53))حصة)

بقيمة)5.333))درهم للحصة).
 (53 (: الحقيقي) مريم  السيدة 
حصة بقيمة)5.333))درهم للحصة).
السيدة هديل املود7):)53))حصة)

بقيمة)5.333))درهم للحصة).
حصة) ((53 (: املود7) زيد  السيد 

بقيمة)5.333))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املود7  فوزي  السيد 
 5 رقم) الفرح  زنقة  طهرا7  شارع 

93333)تطوا7 املغرب.
السيدة مريم الحقيقي عنوانه)ا()
 5 رقم) الفرح  زنقة  طهرا7  شارع 

93333)تطوا7 املغرب.
عنوانه)ا() املود7  هديل  السيدة 
 5 رقم) الفرح  زنقة  طهرا7  شارع 

93333)تطوا7 املغرب.
السيد زيد املود7 عنوانه)ا()شارع)
 93333  5 رقم) الفرح  زنقة  طهرا7 

تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم الحقيقي عنوانه)ا()
 5 رقم) الفرح  زنقة  طهرا7  شارع 

93333)تطوا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((2 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)672.

(9I

BULLETIN OFFICIEL

IRCHAD AL FARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BULLETIN OFFICIEL
 CYM(RABAT(CYM(RABAT،

10120، RABAT(MAROC
IRCHAD AL FARD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 227 
امال 3 بلوك 7 ح ي م الرباط - 

3)232 الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237332

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(2 نونبر) (35 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ رأسمالها) (IRCHAD AL FARD
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
بلوك) (3 امال) (227 رقم) اإلجتماعي 
الرباط) (232(3 (- 7 ح ي م الرباط)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب رقم)227 
(- الرباط) م  ي  ح   7 بلوك  (3 امال)

3)232)الرباط املغرب.)
و عي7:

و) الحسيني  عمر  السيد)ة()
املغرب) تجزئة  ((337 عنوانه)ا()
العرائش) (9(333 العرائش) الجديد 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2552.

33I
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ALL IN SERVICES

ALL IN SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ALL IN SERVICES
73 مكرر شارع العلويي7 ، 23333، 

الرباط املغرب
ALL IN SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا7 مقرها االجتماعي 73 مكرر 

شارع العلويي7 حّسا7 - 23333 
الرباط .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.252829
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتنبر)2)3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (35 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

.D2(2296(3))تحت رقم((
32I

BOUCHTA COMPTA

TANGER MAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
TANGER MAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية كزناية الطابق االر�سي 
رقم )73 - 93333 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78(72
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(2 نونبر) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»733.333)درهم»)أي من)»233.333 

عن) درهم») (533.333« إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأ3 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)3))).
3(I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

COCON ET PAPILLON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

COCON ET PAPILLON SARL
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 333.333 درهم

املقر االجتماعي: ))2 شارع بلوبيري 
بوسيجور

الدار الشيضاء
استمرارية الشركة 

I/)طشقا للقرار االستثنائي للشركاء)
 COCON ET PAPILLON الشركة)
SARL)بتاريخ)9))شتنبر2)3))،)شركة)
املصادقة) ثم  (، املسؤولية) محدودة 
على استمرارية الشركة رغم الخسائر)
املتراكمة في الحصيلة السنوية بتاريخ)

2))دجنبر)3)3)
الضشط) بكتابة  اإليداع  تم  (II
الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  ((3(( 25فبراير) يوم)

.82(976
بتعديل) التصريح  إيداع  .تم  (III
يوم) السجل التجاري بالدار الشيضاء)

25)فبراير)))3))تحت رقم)5985.
بمثابة إعال7

33I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

COCON ET PAPILLON
إعال7 متعدد القرارات

COCON ET PAPILLON SARL
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 333.333 درهم

املقر االجتماعي: ))2 شارع بلوبيري 
بوسيجور

الدار الشيضاء

خفض رأسمال الشركة
رفع رأسمال الشركة

الجمع) محضر  بمقت�سى  (.I
الشركة) لشركاء) العادي  الغير  العام 
 COCON ET PAPILLON SARL

بتاريخ)27)يناير)))3)،)تم ما يلي):
الشركة) رأسمال  خفض  (•
مقابل) درهم  (333.333 قدره) بما 
غاية) إلى  متراكمة  خسائر  مقاصة 

32/2(/(3(3
رفع رأسمال الشركة بما قدره) (•
533.333)درهم مقابل مقاصة ديو7)
لفائدة) مستحقة  و  سائلة  ثابتة،)

الشركاء.
القانو7) من  (7 الشند) تعديل  (•

األسا�سي للشركة.
الضشط) بكتابة  اإليداع  تم  (II
الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  ((3(( 25فبراير) يوم)

.82(975
بتعديل) التصريح  إيداع  .تم  (III
يوم) السجل التجاري بالدار الشيضاء)

25)فبراير)))3))تحت رقم)5987.
بمثابة إعال7

37I

SOFICODEX

 SOCIETE DE TRANSPORTS
AL LOUELOUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOFICODEX
72 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، )333)، الدار 
الشيضاء املغرب

 SOCIETE DE TRANSPORTS AL
LOUELOUE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي درب 

الخيرالزنقة 5 الرقم 5، عي7 الشق - 
3333) الدارالشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.232737
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()اسامة الخلوفي)
حصة اجتماعية من أصل) (578,53
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.788,58
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  محمد 

.(3((
تفويت السيد))ة()اسامة الخلوفي)
حصة اجتماعية من أصل) (273,38
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.788,58
فبراير) ((7 بتاريخ) نفيسة ابو الضياء)

.(3((
تفويت السيد))ة()اسامة الخلوفي)
حصة اجتماعية من أصل) ((77,(5
السيد) لفائدة  حصة  (2.788,58
فبراير) ((7 سعاد الخلوفي بتاريخ) )ة()

.(3((
تفويت السيد))ة()اسامة الخلوفي)
حصة اجتماعية من أصل) ((77,(5
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.788,58
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  خديجة 

.(3((
تفويت السيد))ة()اسامة الخلوفي)
حصة اجتماعية من أصل) ((77,(5
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.788,58
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  اسماء)

.(3((
تفويت السيد))ة()اسامة الخلوفي)
حصة اجتماعية من أصل) ((77,(5
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.788,58
كوثر الخلوفي بتاريخ)7))فبراير)))3).
املازوني) ليلى  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (289,9(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (629,23
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  محمد 

.(3((
املازوني) ليلى  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (79,53
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (629,23
فبراير) ((7 بتاريخ) نفيسة ابو الضياء)

.(3((
املازوني) ليلى  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (97,9(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (629,23
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  سعاد 

.(3((
املازوني) ليلى  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (97,9(
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)ة() السيد) لفائدة  حصة  (629,23
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  خديجة 

.(3((
املازوني) ليلى  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (97,9(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (629,23
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  اسماء)

.(3((
املازوني) ليلى  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (97,9(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (629,23
كوثر الخلوفي بتاريخ)7))فبراير)))3).
الخلوفي) هشة  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) ((77,(7
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (897,(9
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  محمد 

.(3((
الخلوفي) هشة  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (72,57
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (897,(9
فبراير) ((7 بتاريخ) نفيسة ابو الضياء)

.(3((
الخلوفي) هشة  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (237,2(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (897,(9
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  سعاد 

.(3((
الخلوفي) هشة  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (237,2(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (897,(9
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  خديجة 

.(3((
الخلوفي) هشة  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (237,2(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (897,(9
فبراير) ((7 بتاريخ) الخلوفي  اسماء)

.(3((
الخلوفي) هشة  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (237,2(
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (897,(9
كوثر الخلوفي بتاريخ)7))فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827373.

35I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE NOUHMEDIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE
 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE NOUHMEDIA SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
73 عمارة المامدا شارع اللة مريم 
فلورنسا م.ج - 33333 فا3 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.66377
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) (32 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»333.333)درهم»)أي من)»33.333) 
عن) درهم») (533.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))225.
36I

UNION BEST SOLUTIONS

ENSEMBLES IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

ENSEMBLES IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 
مسلم تجزئة بوكار الطابق 3 شقة 

رقم 27 باب دكالة مراكش - 73333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENSEMBLES IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شقة) (3 الطابق) بوكار  تجزئة  مسلم 
 73333 27)باب دكالة مراكش)-) رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد مقرا7):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 (33 (: مقرا7) الحسي7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (53 (: هكو) محمد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (253 (: السيدة منال هكو)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيدة صفية بوركشة):)53)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 233 (: التادي) محسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
53))حصة) (: السيدة ايما7 هكو)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد مقرا7 عنوانه)ا()76 
 95 زنقة لويس مشيل كوصا7 فيل)

93333)كوصا7 فيل فرنسا.
السيد الحسي7 مقرا7 عنوانه)ا()
)2)شارع جا7 كوكلي7)93253)كوكلي7)

فرنسا.

عنوانه)ا() هكو  محمد  السيد 
 73333 تاركة) (27 تجزئة جوهر رقم)

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() هكو  منال  السيدة 
 73333 تاركة) (27 تجزئة جوهر رقم)

مراكش املغرب.
السيدة صفية بوركشة عنوانه)ا()
 73333 تاركة) (27 تجزئة جوهر رقم)

مراكش املغرب.
التادي عنوانه)ا() السيد محسن 
 768 رقم) (9 املحاميد) اسكجور 

73333)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() هكو  ايما7  السيدة 
 73333 تاركة) (27 تجزئة جوهر رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() هكو  ايما7  السيدة 
 73333 تاركة) (27 تجزئة جوهر رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233737.
37I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

SKAOU BTC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 227
 RESIDENCE AZZARKA
 1ER(ETAGE(N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca(Maroc

SKAOU BTC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي الزياتن 
قطاع البرانص القديمة الزنقة 97 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5(73
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في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SKAOU BTC
انتاج،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسويق وتوزيع املنتوجات الغذائية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
القديمة) البرانص  قطاع  الزياتن 

الزنقة)97 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: اسكاو) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اسكاو  هشام  السيد 
البرانص القديمة) حي الزياتن قطاع 

الزنقة)98 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اسكاو  هشام  السيد 
البرانص القديمة) حي الزياتن قطاع 

الزنقة)98 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)292).
38I

STREET BUSINESS CENTER

1ER AVENUE
إعال7 متعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 23، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 73333، مراكش 

املغرب
2ER AVENUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: مقاطعة 
كيليز، ياسمي7، تجزئة رقم 267 
، متجر رقم ) - 73333 مراكش 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2(2759

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((8 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
الذي ينص على) قرار رقم األول:)
533)حصة من السيد) مايلي:)تفويت)
عرفي) عقد  بموجب  جفال،) محمد 
لصالح السيد هشام جبرا7.)وتفويت)
33))حصة من السيد هشام جبرا7،)
السيد) لصالح  عرفي  عقد  بموجب 

حافض الحليم.
الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)
استقالة السيد محمد جفال) مايلي:)
تم) و  للشركة.) كمسير  منصشه  من 
تعيي7 السيد حافض الحليم مسيرا)
للشطاقة) الحامل  للشركة،) جديدا 
والساكن) (IE  8(8 رقم) الوطنية 
 3( الطابق) اش  عمارة  (39 باألما7)

الرقم)39)تامنصورت مراكش
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  األول:) رقم  بند 
تم) السابقة  للقرارات  تشعا  مايلي:)

تحيي7 النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233788.
39I

Atlas Valora Conseil

EURÊKA GC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil
 N°8, Immeuble 186, Ibn
 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب
EURÊKA GC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
سراعنة جماعة و قيادة تحناوت 
أقليم الحوز. 73233 تحناوت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3339

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EURÊKA GC
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و تسويق الطوب الخرساني و جميع)

مواد الشناء..
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تحناوت) قيادة  و  جماعة  سراعنة 
تحناوت) (73233 الحوز.) أقليم 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد الحسي7 الساهل)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسي7 الساهل عنوانه)ا()
دوار سراعنة أغواطيم الحوز)73233 

تحناوت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسي7 الساهل عنوانه)ا()
دوار سراعنة أغواطيم الحوز)73233 

تحناوت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)626).
73I

مكتب الحسابات ح ل

MAM ISKAN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل

3) شارع الداخلة الطابق االول قرية 

الجماعة ، 3733)، الدار الشيضاء 

املغرب

MAM ISKAN IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 62 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

3333) الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MAM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. ISKAN IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري و االشغال العامة.

62)محج) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

اللة ياقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

3333))الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مروا7  سادل  السيد 

برشيد)6233))برشيد املغرب.

عنوانه)ا() ماجدة  السيدة سادل 

برشيد)6233))برشيد املغرب.

عنوانه)ا() فاطنة  حليم  السيدة 

برشيد)6233))برشيد املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مروا7  سادل  السيد 
برشيد)6233))برشيد املغرب

عنوانه)ا() احمد  سادل  السيد 
برشيد)6233))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82735 .

72I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

LONG-LINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL(ARBAA(DU(GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
LONG-LINES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز 
لالميمونة سوق الثالثاء الغرب - 
)2725 سوق اربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7627

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LONG-LINES
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السلع.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- الغرب) الثالثاء) سوق  لالميمونة 

)2725)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بنزاهية) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنزاهية  ايوب  السيد 
لالميمونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

)2725)سوق اربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنزاهية  ايوب  السيد 
لالميمونة املركز سوق الربعاء)الغرب)

)2725)سوق اربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (23 بتاريخ)

.273
7(I

SAGASUD

CAMEL PRO
إعال7 متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عشد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 7العيو

LAAYOUNE املغرب
CAMEL PRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: حي موالي 
رشيد الشطر الثاني شارع عشد املالك 
بن مروا7 رقم 33 - 73333 العيو7 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(3585

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

:الذي ينص على مايلي:) (3 قرار رقم)

وحيد) مسير  وتعيي7  املسير  اسقالة 

الذي ينص على) (7 للشركة قرار رقم)

مايلي:تغيير املقر التجاري للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

حصة من رشيد) ((53 تفويت) مايلي:)

الحضراوي و53))حصة من الحسن)

من عشد السالم يوب الى) ايدر و53))

محمد الثلوبي)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني الى شركة دات)

الشريك) ودات  الوحيدة  املسؤولية 

3:)ينص على مايلي:) الوحيد بند رقم)

وتعيي7) الحضراوي  رشيد  استقالة 

محمد القلوبي كمسير وحيد بند رقم)

7:)ينص على مايليك تغيير املقر الى حي)
موالي رشيد بلوك)27)رقم)32)العيو7

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (33 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)639.

73I

مكتب الحسابات ح ل

FALCONAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل

3) شارع الداخلة الطابق االول قرية 

الجماعة ، 3733)، الدار الشيضاء 

املغرب

FALCONAIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 62 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

3333) الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5353(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FALCONAIR
:)التجارة و) غرض الشركة بإيجاز)

إدارة األصول العقارية.
62)محج) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
اللة ياقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

3333))الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ابراهيم) مهدي  ايت  السيد 
الشيضاء) ((3373 الشيضاء) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) مهدي  ايت  السيد 
الشيضاء) ((3373 الشيضاء) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)72)825 .
77I

fiduciairehakimi

أ ك تراسبور إفمانسيال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciairehakimi
87.شارع محمد الخامس عمارة 
قي�سي رقم 6 ، 63333، وجدة 

املغرب
أ ك تراسشور إفمانسيال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة بيت 
املقد3 زنقة النرجس 7 الشقة ) - 

63333 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33835

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) ((2 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
ذات الشريك الوحيد أ ك تراسشور)
 23.333 رأسمالها) مشلغ  إفمانسيال 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
النرجس) زنقة  املقد3  بيت  تجزئة 
وجدة املغرب) (63333  -  ( الشقة) (7

نتيجة ل):)جائحة كوفيد)29.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
7)الشقة) بيت املقد3 زنقة النرجس)

) - 63333)وجدة املغرب.)
و عي7:

و) عنطاري  خاليد  السيد)ة()
زنقة) املقد3  بيت  تجزئة  عنوانه)ا()
وجدة) (63333  ( الشقة) (7 النرجس)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)تجزئة بيت املقد3 زنقة النرجس)7 

الشقة))
)وجدة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)97).

75I

األستاد عشدالواحد توري موثق

MOUNIA TOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

األستاد عشدالواحد توري موثق
)75 شارع محمد الخامس الدار 
الشيضاء ، 3353)، الدارالشيضاء 

املغرب

MOUNIA TOP SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحمرا بقعة 73 الطابق األول عي7 
الشق الدارالشيضاء الدارالشيضاء 

3353) الدارالشيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.277727

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((327 غشت) (37 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.333.333«
 2.(33.333« إلى) درهم») ((33.333«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 36 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
غشت)327))تحت رقم)33555396.
76I

األستاد عشدالواحد توري موثق

MOUNIA TOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

األستاد عشدالواحد توري موثق
)75 شارع محمد الخامس الدار 
الشيضاء ، 3353)، الدارالشيضاء 

املغرب
MOUNIA TOP SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحمرا بقعة 73 الطابق األول عي7 
الشق الدارالشيضاء الدارالشيضاء 

3353) الدارالشيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.277727

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(3 مار3) (2( في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ((.833.333«

»33.333).2)درهم»)إلى)»7.333.333 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)587)83.

77I

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو

HORSE BEDDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرال دو كون�سي ا طرفو فيسكو
87 شارع الدكتور فرج ، 93333، 

طنجة املغرب
HORSE BEDDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
الدكتور فرج رقم 87 - 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5337
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HORSE BEDDING
نشر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخشب
والتعشئة) املنصات  تصنيع 

الخشبية املتنوعة
املواد االستهالكية) استيراد املواد,)

واللوازم وأي منتج آخر.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الدكتور فرج رقم)87 - 93333)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد عشد السالم أربعي7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيد ياسر أربعي7)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: السيد عشد السالم أربعي7)

بقيمة)233)درهم.

بقيمة) (533 (: السيد ياسر أربعي7)

233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

أربعي7) السالم  عشد  السيد 

بوبانا) فيال  تشيكا  مجمع  عنوانه)ا()
رقم)5 93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() أربعي7  ياسر  السيد 

 93333 بوبانا) فيال  تشيكا  مجمع 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أربعي7  ياسر  السيد 

 93333 بوبانا) فيال  تشيكا  مجمع 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52766).

78I

D&C COMPANY

RAHHOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D&C COMPANY

الشقة رقم 33 شارع محمد الخامس 

عمارة مضرا7 الطابق الثاني ، 

63333، بركا7 املغرب

RAHHOU TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 33 شارع محمد الخامس عمارة 

مضرا7 الطابق الثاني بركا7. - 333 

63 بركا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

8333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAHHOU TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمتعة غير املصحوبة

)نقل الشضائع الوطنية والدولية.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
33)شارع محمد الخامس عمارة) رقم)

 333 (- مضرا7 الطابق الثاني بركا7.)

63)بركا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (373 (: السيد الوليد رحو)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

حصة) (333 (: السيد ياسي7 رحو)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

حصة) (333 (: السيد محمد رحو)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الوليد رحو عنوانه)ا()دوار)

ميلي فزوا7)63333)بركا7 املغرب.

السيد ياسي7 رحو عنوانه)ا()دوار)

ميلي فزوا7)63333)بركا7 املغرب.

عنوانه)ا() رحو  محمد  السيد 

سيرجي)95833)سيرجي فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوليد رحو عنوانه)ا()دوار)

ميلي فزوا7)63333)بركا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/229.

79I

سيكما جيستيو7

 STE PROD ZAGORA SARL
.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

سيكما جيستيو7
شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 2 ورزازات، 75333، ورزازات 

املغزب
 .STE PROD ZAGORA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 23) 
الطابق التالت حي سيدي محمد 

الصغير بناصر شارع عالل بن عشد 
هللا زاكورة - ))776 زاكورة املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
بتاريخ) (6778356(7 عدد) الرسمية 

39)مار3)))3).
 ACTIVITES/2 (: من) بدال 
 C I N E M AT O G R A P H I Q U E S

.VIDEOS ET DE TELEVISION
 ACTIVITES D’IMPRESSION/(

 ET MEDIATIQUES
 ENTREPRENEUR DE LA/3

 DECORATIONS
السينمائية) األنشطة  (/2 (: يقرأ)

ومقاطع الفيديو والتلفزيو7
ووسائل) الطشاعة  أنشطة  (/ ((

اإلعالم
3)/)مقاول ديكور)

الشاقي بدو7 تغيير.
53I

مكتب بازوك للمحاسشة

STE PHARMA NOVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب بازوك للمحاسشة
زنقة امالل رقم257 سيدي بوملا7 

كردميت تنجداد الرشيدية ، 
633)5، تنجداد املغرب

STE PHARMA NOVA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني حي املسيرة تنجداد 
الرشيدية - 633)5 تنجداد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(722
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( مار3) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
دادوش) )ة() السيد) تفويت 
حصة) (2.333 ياسي7) الحميد  عشد 
حصة) (2.333 أصل) من  اجتماعية 
عشد) السعيد  )ة() السيد) لفائدة 

الواحد بتاريخ)33)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)238/))3).
52I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BIGA CAR
إعال7 متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
BIGA CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: الطابق 
الثاني عمارة رقم 23 زنقة جشل 
تودرين حي املسيرة 2 الداخلة - 

73333 الداخلة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.22367

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) فسيح  فيصل  السيد:) استقالة 

مهام تسيير الشركة.)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير القانو7 االسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير)))3))تحت رقم)253.

5(I

CABINET BAHMAD

 MEDI QUEST

CASABLANCA-PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MEDI QUEST CASABLANCA-«

»PRIVE

شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها: 7.733.333 درهم

مقرها االجتماعي: )37 شارع 

غاندي،الدار الشيضاء 

 سجل التجاري رقم: 552)36

»انتقال الحصص االجتماعية عن 

طريق عقد التفويت»

بمقت�سى محضر اجتماع الجمعية)

 MEDI« العامة االستثنائية للشركة)

(،«QUEST CASABLANCA-PRIVE

بتاريخ)2))يناير))3)،)تقرر ما يلي:

السيدة) تفويت  املصادقة على  (*

25667)حصة) نسرين سني سليطي7)

667حصة)  25 أصل) من  اجتماعية 

 MEDI الشركة) لفائدة  اجتماعية 

QUEST GROUP

السيد) تفويت  على  املصادقة  (*

حصة) (25667 فتح-هللا) سعيد 

667حصة)  25 أصل) من  اجتماعية 

 MEDI الشركة) لفائدة  اجتماعية 

QUEST GROUP

تم اإليداع القانوني لدى السجل)

التجاري ملدينة الدار الشيضاء)يوم)23 

(،827389 رقم:) تحت  ((3(( مار3)

3.ت رقم)552)36

53I
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INGLEWOOD(SARL

INGLEWOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

INGLEWOOD(SARL
مجموعة ويزركا7 ) اقامة ماركريت 
رقم 6 مراكش ، 73333، مراكش 

املغرب
INGLEWOOD(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
ويزركا7 ) اقامة ماركريت الطابق 

االول رقم 6 مراكش - 73333 
مركش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2398(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 غشت) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الصادق) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((53 فصيل)
)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)
عثما7 عفا7 بتاريخ)37)غشت)2)3).
لزرق) وصال  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((53
زهراء) )ة() حصة لفائدة السيد) (533

محمدي بتاريخ)37)غشت)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (3( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)3))تحت رقم)9836.
57I

ائتمانية الفضيلة

GOLD ASIE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 9)5 شقة رقم 7 الطابق 

) الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي 
مراكش ، 73373، مراكش املغرب
GOLD ASIE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق األر�سي دار املراد 8) رقم 
38 دوار البرادة املر3 رقم 7 سيشع - 

76333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3725
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ASIE INVEST
املتجر في) (: غرض الشركة بإيجاز)

االستيراد والتصدير.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) ((8 املراد) دار  األر�سي  بالطابق 
(- 7)سيشع) 38)دوار البرادة املر3 رقم)

76333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد االبريقي عشد الوهاب):)233 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة.
 933 (: بشرى) مكو�سي  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الوهاب) عشد  االبريقي  السيد 
الفوقانية) الشعشة  درب  عنوانه)ا()
مراكش) (73333 سيشع) ((78 رقم)

املغرب.
السيدة مكو�سي بشرى عنوانه)ا()
 (78 رقم) الفوقانية  الشعشة  درب 

سيشع)73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب) عشد  االبريقي  السيد 
الفوقانية) الشعشة  درب  عنوانه)ا()
مراكش) (73333 سيشع) ((78 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)2)2336.
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GHIZLANE DOUBLANE

F.GLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العشدي شارع محمد 

الساد3 ، 7333)، الجديدة املغرب

F.GLACE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

الشايب موالي عشد هللا - 7333) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.F.GLACE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.MARCHAND DE VITRES

عنوا7 املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 (7333 (- هللا) عشد  موالي  الشايب 

الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: فرقا7) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فرقا7  محمد  السيد 

الطابق) (33 تجزئة التأمل الشقة) (53

الثاني)7333))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فرقا7  محمد  السيد 
الطابق) (33 تجزئة التأمل الشقة) (53

الثاني)7333))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)7573).

56I

AR EXPERTISE

KCH IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL (29

 BD(ROUDANI 1ER(ETAGE(N°15
MAROC 20000 ،، الدار الشيضاء
KCH IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )33،شارع 

إبراهيم الروداني ،إقامة الريحا7 
،الطابق5 رقم 2) حي معاريف الدار 

الشيضاء - 3333) الدار الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535779

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 KCH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ACTIVITES DES MARCHANDS

.DE BIENS IMMOBILIERS
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(: االجتماعي) املقر  عنوا7 
،إقامة) )33،شارع إبراهيم الروداني)
حي) ((2 رقم) ،الطابق5) الريحا7)
معاريف الدار الشيضاء)-)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (2.333 (: السيد أحمد برة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) السيد أحمد برة عنوانه)ا()
الدار) ((3333 الدروة) الكرارصة 

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد أحمد برة عنوانه)ا()
الدار) ((3333 الدروة) الكرارصة 

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827375.

57I

LA NORME SARL

 QOBASSI ِس ْبُروُمو بَّ
ُ
ق

PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE(HASSAN(II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 QOBASSI PROMO ِس ْبُروُمو بَّ
ُ
ق

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عشد هللا املديوني الطابق األول الرقم 
)، مركز األعمال رياض، درب عمر - 

3393) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535972

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ِس) بَّ

ُ
ق (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QOBASSI PROMO(ْبُروُمو
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (67 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
عشد هللا املديوني الطابق األول الرقم)
(- )،)مركز األعمال رياض،)درب عمر)

3393))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: املصطفى) قشيس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: النبي) عشد  عشا�سي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد قشيس املصطفى عنوانه)ا()
إقامة املوحدين زنقة)9)رقم)23)الحي)
الشيضاء) الدار  ((3573 املحمدي)

املغرب.
السيد عشا�سي عشد النبي عنوانه)ا()
دوار الغواملة مكر3)7333))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قشيس املصطفى عنوانه)ا()
إقامة املوحدين زنقة)9)رقم)23)الحي)
الشيضاء) الدار  ((3573 املحمدي)

املغرب
السيد عشا�سي عشد النبي عنوانه)ا()
دوار الغواملة مكر3)7333))الجديدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827366.

58I

Tanger Entreprendre SARL

ENGINEERING PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tanger Entreprendre SARL
)2 شارع املقاومة إقامة طارق بن 
زياد. 8إ BP 568، 90000، طنجة 

املغرب
 ENGINEERING PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل، إقامة موالي 

إسماعيل رقم ))، الطابق 5 رقم 29 
طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5339

 28 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENGINEERING PARTNERS
غرض الشركة بإيجاز):)

ـ)نشاطات دعم املقاوالت،
ـ)خدمات و نصائح للمقاوالت،

وتقديم) املشاريع  وتجريب  إدارة  ـ)
الخدمات املختلفة

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
موالي) إقامة  إسماعيل،) موالي 
إسماعيل رقم)))،)الطابق)5)رقم)29 

طنجة)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 333 (: السيد عشد هللا ومسعود)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ومسعود) هللا  عشد  السيد 
 5 زنقة الناضور شقة) ((5 عنوانه)ا()
م ج مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

ومسعود) هللا  عشد  السيد 
 5 زنقة الناضور شقة) ((5 عنوانه)ا()
م ج مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))296.

59I

الناظور للحسابات

INVESTNAD IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 333)6، 

الناظور املغرب
 INVESTNAD IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املطار 
الو 36 تجزئة )6 الناظور 333)6 

الناظور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29372

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل) ((3(( يناير) ((2 املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 6( تجزئة) (36 الو) املطار  »حي  من)
الناظور)333)6)الناظور املغرب»)إلى)
 6(333 الناظور) (7 »حي املطار رزا7)

الناظور املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)37)فبراير)

))3))تحت رقم)26).

63I
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kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

ON.SERVICES & SKILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 kamil(affaires(consulting(group
sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ON.SERVICES & SKILLS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني ) منطقة الزاوية 

الطابق الثالث قسمة مفرزة رقم )2 
ابن جرير - 73253 ابن جرير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(683
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شبراوي) رضا  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()نورة)

شبراوي بتاريخ)26)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ)5))فبراير)

))3))تحت رقم)73.
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HI GEST SARL AU

JELLALIA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 23 حي الرجا فاهلل النخيل 

الشمالي ، 73363، مراكش املغرب
JELLALIA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوارأوالد 
جالل جماعة أوالد حسو7 الشور - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

66767

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

تم إعداد القانو7) ((325 من فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JELLALIA BUILDING

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)املختلفة.

:)دوارأوالد) عنوا7 املقر االجتماعي)

(- الشور) أوالد حسو7  جالل جماعة 

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عماد الوليدي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: السيد عشد العزيزالوليدي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الوليدي  عماد  السيد 

دوارأوالد جالل جماعة أوالد حسو7)

الشور)73333)مراكش املغرب.

العزيزالوليدي) عشد  السيد 

جماعة) جالل  دوارأوالد  عنوانه)ا()

مراكش) (73333 الشور) أوالد حسو7 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الوليدي  عماد  السيد 

دوارأوالد جالل جماعة أوالد حسو7)

الشور)73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

من) ((3 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

فبراير)325))تحت رقم)8)3)7.

6(I

gest consultants

AKRT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

gest consultants
25 زنقة القا�سي إليا3 املعاريف 

الدار الشيضاء، 3233)، الدار 
الشيضاء املغرب

AKRT »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 6) محج 
مر3 سلطا7 طابق 2 شقة 3 - - 

الدار الشيضاء املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)6))يناير)))3))تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
TWISTANA(PYJAMA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827332.
63I

gest consultants

UNION ATLAS MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

gest consultants
25 زنقة القا�سي إليا3 املعاريف 

الدار الشيضاء، 3233)، الدار 
الشيضاء املغرب

UNION ATLAS MED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )9 تجزئة 
االدارسة طابق 3 سيدي معروف - 

83)3) الدار الشيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
3)سيدي) »)9)تجزئة االدارسة طابق)
الشيضاء) الدار  ((3(83 (- معروف)
رقم) (7 »تجزئة لي كولي7) إلى) املغرب»)

الدار) ((3293  -  ( طابق) (3 شقة) (7

الشيضاء)املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم))82378.

67I

STE NESMA FINANCE SARL AU

 STE EST OUEST

MARRAKECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE NESMA FINANCE SARL AU

 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI

 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE EST OUEST MARRAKECH

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة 

السعادة رقم 255-2 محل رقم 28 

الحي الصناعي جليز مراكش - 73333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(2369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EST OUEST MARRAKECH SARL

.AU

*مقهى.) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

*سناك

الوجشات السريعه.
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عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 28 محل رقم) (255-2 السعادة رقم)

الحي الصناعي جليز مراكش)-)73333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الحق) عشد  حدو  ايت  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحق) عشد  حدو  ايت  السيد 

درج) باشكو  تجزئة  (63 عنوانه)ا()

الدار) ((3333  26 شقة) (7 طابق) ((

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحق) عشد  حدو  ايت  السيد 

درج) باشكو  تجزئة  (63 عنوانه)ا()

الدار) ((3333  26 شقة) (7 طابق) ((

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)3))تحت رقم)233572.

65I

International Juris Consulting

 Green Agency Holding
Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

 Green(Agency(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 283 شارع 

ولي العهد٬ محل رقم 23 - 93333 

طنجة اململكة املغربية .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(5(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 Rémy )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (Clamaron 533
من أصل)2.333)حصة لفائدة السيد)
 22 بتاريخ) مسعود  آيت  نبيل  )ة()

فبراير)))3).
 Rudy )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (Clamaron 533
من أصل)2.333)حصة لفائدة السيد)
 22 بتاريخ) مسعود  آيت  نبيل  )ة()

فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2973.
66I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 PESCA BANCO
SAHARIANO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 PESCA BANCO SAHARIANO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع ماء 
العيني7 بن الشيخ، حي املسيرة 3 - 

73333 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PESCA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BANCO SAHARIANO
غرض الشركة بإيجاز):)معالجة و)

تجميد املنتوجات الشحرية)
تجارة السمك بالجملة)

االستيراد و التصدير)
الـتجــاريـة) الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و) و الـصـنـاعـيـة،)
مـشاشــرة) بـصـفـة  تـرتـشـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـشـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع ماء)
 -  3 حي املسيرة) العيني7 بن الشيخ،)

73333)الداخلة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
سيد) ابراهيم  احمد  اهل  السيد 
 233 بقيمة) حصة  (2.333 (: احمد)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سيد) ابراهيم  احمد  اهل  السيد 
زنقة) املطار،) حي  عنوانه)ا() احمد 
الداخلة) (73333  7 رقم) امليلية،)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سيد) ابراهيم  احمد  اهل  السيد 
زنقة) املطار،) حي  عنوانه)ا() احمد 
الداخلة) (73333  7 رقم) امليلية،)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)259).
67I

FIDUCIAIRE AL QODS

SOCIETE IECONEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

SOCIETE IECONEM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : اوالد 
عياد لكرابزية الطابق االول - 

3333) بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7772

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(( يناير) (37 املؤرخ في)
ذات) شركة  (SOCIETE IECONEM
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 233.333 رأسمالها) مشلغ  الوحيد 
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اوالد)
عياد لكرابزية الطابق االول)-)3333) 
بني مالل املغرب نتيجة ألزمة القطاع.

و عي7:
و) بوتزنرين  رشيد  السيد)ة()
زهرة) اوالد  عياد  اوالد  عنوانه)ا()
3333))بني مالل املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)37)يناير)))3))وفي اوالد عياد)
بني) ((3333 (- لكرابزية الطابق االول)

مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
32)يناير) االبتدائية بشني مالل بتاريخ)

))3))تحت رقم)93.
68I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

 LA SOCIETE GENERALE
 DES TRAVAUX

 PROFESSIONNELS
 ET REALISATION DES

OUVRAGES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc
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 LA SOCIETE GENERALE DES
 TRAVAUX PROFESSIONNELS

 ET REALISATION DES
OUVRAGES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة أنوال 
رقم 25 - 333)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36(9
 3( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LA SOCIETE GENERALE DES
 TRAVAUX PROFESSIONNELS ET

.REALISATION DES OUVRAGES
مقاولة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

لألعمال الحرة و أشغال الشناء
-)مقاولة لالنعاش العقاري

-)مقاولة للتشجير و صيانة املناطق)
الخضراء.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الحسيمة) (3(333  -  25 رقم) أنوال 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: فواز) بودرة  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: محمد) الوكيلي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
زنقة) السيد بودرة فواز عنوانه)ا()
الحسيمة) (3(333  73 رقم) أنوال 

املغرب.
عنوانه)ا() محمد  الوكيلي  السيد 
 (2 رقم) ((26 الزنقة) لعرا�سي  حي 

333)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  الوكيلي  السيد 
 (2 رقم) ((26 الزنقة) لعرا�سي  حي 

333)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)-.
69I

BELGA CONSULTING

HI MEDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
HI MEDIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : سكتور 
8 رقم 785 شارع محمد بن العربي 
العلوي حي السالم - 22333 سال 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(3723

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(2 نونبر) (32 املؤرخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (HI MEDIC
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي سكتور)8)رقم)785 
حي) العلوي  العربي  بن  شارع محمد 
22333)سال املغرب نتيجة) (- السالم)

لتوقف نشاط الشركة.
و عي7:

السيد)ة()زينب الناجي و عنوانه)ا()
الشقة)23)عمارة)2)تجزئة بيت العزيز)
تمارة) (2(333 تمارة) جنا7  إقامة 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي سكتور) ((3(2 دجنبر) (32 بتاريخ)
شارع محمد بن العربي) (785 رقم) (8
سال) (22333 (- السالم) حي  العلوي 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (27 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))3))تحت رقم)38365.

73I

STE BENSELLAOU SARL AU 

 STE BUREAU DE

 GESTION FINANCIERE

 ET COMPTABLE GUERCIF

BGFCG
إعال7 متعدد القرارات

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

 STE BUREAU DE GESTION

 FINANCIERE ET COMPTABLE

GUERCIF BGFCG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: املحل 

3 الطابق رقم ) اقامة اية امللك 

املسمى خديجة جرسيف - 35233 

جرسيف املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)3))تم اتخاذ) 33)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 STE تغير تسمية الشركة من) مايلي:)

 STE BUREAU الى) (TALENVIA

 DE GESTION FINANCIERE ET

COMPTABLE GUERCIF BGFCG

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

SARL(الى(SARL AU

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

37)حصة) (: تفةيت الحصص) مايلي:)

السيد) الى  السيد حكيم محمد  من 

امحمد ابن سالو)+)تفويت))3)حصة)

السيد) الى  السيد حكيم محمد  من 
الطيب عزوزي

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) للشركة  اخر  مسير  اضافة 

امحمد ابن سالو)
ينص) الذي  (:5 رقم) قرار 
انشطة) اضافة  مايلي:) على 
 DOMCILIATAIRE- (: جديدة)
 + N E G O C I A N T + C O N S E I L
 JURIDIQUE COMMISSIONAIRE

(...DE SERVICES (VISA
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ARTICLE 2:)الذي ينص) بند رقم)

FORME(:على مايلي
) ARTICLE:)الذي ينص) بند رقم)

DENOMINATION(:على مايلي
ARTICLE 3:)الذي ينص) بند رقم)

OBJET(:على مايلي
بند رقم)ARTICLE 6):)الذي ينص)

APPORT(:على مايلي
بند رقم)ARTICLE 22:)الذي ينص)

GERANCE(:على مايلي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)32)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/77)2.
72I

CABINET MASTER COMPTABLE

محل لبيع الخضر بالتقسيط
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطشيعيو7(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
محل لشيع الخضر بالتقسيط

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة() أعطى  ((3(( فبراير) (32
يوسف بن محمد انقاش الحامل))ة()
 EB238(59 رقم) الوطنية  للشطاقة 
املسجل بالسجل التجاري).)باملحكمة)
التسيير) حق  بامنتانوت  االبتدائية 
ب) الكائن  التجاري  لألصل  الحر 
بلدية) املسمكة  قرب  الخضر  سوق 
امنتانوت)-)72353)امنتانوت املغرب)
للسيد)ة()مصطفى بن محمد انقاش)
رقم) الوطنية  للشطاقة  )ة() الحامل)
EB77256)ملدة)3)سنة تبتدئ من)35 
يناير)))3))و تنتهي في)37)يناير)5)3) 

مقابل مشلغ شهري)2.333)درهم.
7(I
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MLM FINANCE

ALTMAR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE

 MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 ALTMAR CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
35 تجزئة تديلي ايزيكي مراكش 
مراكش 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3272
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALTMAR CONSTRUCTION
مختلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال الشناء).
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تجزئة تديلي ايزيكي مراكش) (35 رقم)

مراكش)73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمزة املتوكل):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد فهد ادري�سي عطوف):)533 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املتوكل  حمزة  السيد 
التعاونية الحسنية املسيرة)))مراكش)

73333)مراكش املغرب.

عطوف) ادري�سي  فهد  السيد 
عنوانه)ا()شارع اوتكرا يروشة عمارة)
اوكرانيا) خركيف  (232 شقة) (37

73333)خركيف اوكرانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املتوكل  حمزة  السيد 
التعاونية الحسنية املسيرة)))مراكش)

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((8 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23335.
73I

GATT FIDUCIAIRE

TIMBUKTU TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE
 AV IBN KHALDOUN APP 86
 N° 1 ville(nouvelle(Meknes ،

50000، MEKNES(MAROC
TIMBUKTU TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 7 

حي ال بطريوز م ج مكنا3 - 5333 
مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIMBUKTU TRADING
تاجراو) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط للتصدير و االستراد.
تاجر

 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 5333 (- حي ال بطريوز م ج مكنا3)

مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 (: مير) محمد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيدة سكينة مير)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) مير عنوانه)ا() السيد محمد 

 5333 حي ال بطريوز م ج مكنا3) (7

مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سكينة مير عنوانه)ا()رقم)

 5333 حي ال بطريوز م ج مكنا3) (7

مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)887.

77I

consulting iska

MADARISS PLATON PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

consulting iska

 rue omar bnnou abi rabia 7

 place(oued(al(makhazine،

20000، casablanca(maroc

 MADARISS PLATON PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املشاركة 

القد3 عمارة 68 رقم قشو 5 سيدي 

البرنو�سي الدار الشيضاء سيدي 

 (362à البرنو�سي الدار الشيضاء

الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MADARISS PLATON PRIVEE
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

التعليم االبتداءي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم قشو) (68 املشاركة القد3 عمارة)
الشيضاء) الدار  البرنو�سي  سيدي  (5
الشيضاء) الدار  البرنو�سي  سيدي 

362à))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: سرحا7) اكرام  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: سرحا7) اكرام  السيدة 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة أكرام سرحا7 عنوانه)ا()
36)ليساسفة) ))زنقة) تجزئة الليمو7)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اكرام سرحا7 عنوانه)ا()
36)ليساسفة) ))زنقة) تجزئة الليمو7)

3333))الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825558.
75I

PREMIUM FINANCE

BOFAM TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة



5653 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOFAM TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار تيلونة 

أغواتيم تحناوت الحوز - 73333 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99829
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»دوار تيلونة أغواتيم تحناوت الحوز)
»دوار) إلى) مراكش املغرب») (73333  -
مراكش) (73333 (- أغفاي) أوزغيتة 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23379.
76I

PREMIUM FINANCE

CASTLE SEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CASTLE SEA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 273 
تجزئة سعادة الطابق السفلي عمارة 

لكاريل منارة 3 ك9) عي7 مزوار - 
73333 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83737

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(( )3)مار3) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مشلغ) (CASTLE SEA الشريك الوحيد)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
تجزئة) (273 رقم) اإلجتماعي  مقرها 
سعادة الطابق السفلي عمارة لكاريل)
 73333 (- عي7 مزوار) ك9)) (3 منارة)
أزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

صحية.
و حدد مقر التصفية ب رقم)273 
تجزئة سعادة الطابق السفلي عمارة)
(- مزوار) عي7  ك9)) (3 منارة) لكاريل 

73333)مراكش املغرب.)
و عي7:

و) أمزيل  مصطفى  السيد)ة()
رقم) ب  (( مراكش مسيرة) عنوانه)ا()
577 73333)مراكش املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233586.
77I

mohammed boumzebra

AL ASDIKAA LIL OMRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
AL ASDIKAA LIL OMRAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33 تجزئة 
الحنصالية براديا - 33)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((326 شتنبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
نورالدين) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (2.333 الحسناوي)
من أصل)2.333)حصة لفائدة السيد)
بتاريخ) الحسناوي  الهادي  عشدد  )ة()

)))شتنبر)326).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

37)مار3)))3))تحت رقم)79.
78I

International Juris Consulting

 Green Agency Holding
Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 Green(Agency(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي 283 شارع 
ولي العهد محل رقم 23 - 93333 

طنجة اململكة املغربية.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
8(5(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) (22 في) املؤرخ 
 Green« من) الشركة  تسمية  تغيير 
إلى) («Agency( Holding( Offshore
 Billionaire Group Holding«

. »Offshore
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2973.
79I

PREMIUM FINANCE

BOFAM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOFAM TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
أوزغيتة أغفاي - 73333 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 99829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حميد مخزوم) )ة() تفويت السيد)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
الحسي7) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

أغوراي بتاريخ)29)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233677.
83I

PREMIUM FINANCE

BOFAM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOFAM TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
أوزغيتة أغفاي - 73333 مراكش 

املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.99829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

أغوراي الحسي7 كمسير وحيد
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تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233677.
82I

PREMIUM FINANCE

BOFAM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة
PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7
 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BOFAM TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا7 مقرها االجتماعي دوار 

أوزغيتة أغفاي - 73333 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
. 99829

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233677.
8(I

PREMIUM FINANCE

KASBAH ROSEVILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KASBAH ROSEVILLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية 

موالي عشد املالك ايت سدرات 

السهل الغربية - 75333 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KASBAH ROSEVILLE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

دار الضيافة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

موالي عشد املالك ايت سدرات السهل)

الغربية)-)75333)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العمراني) الحفيظ  عشد  السيد 

 233 2.333)حصة بقيمة) اإلدري�سي):)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العمراني) الحفيظ  عشد  السيد 

اإلدري�سي عنوانه)ا()إقامة النخيل)37 

تامنصورت) (23 شقة  (2(7 عمارة)

73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العمراني) الحفيظ  عشد  السيد 

اإلدري�سي عنوانه)ا()إقامة النخيل)37 

تامنصورت) (23 شقة  (2(7 عمارة)

73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))3))تحت رقم)63).

83I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE STATION CHMANTI ET
FILS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 

37333 املغرب تاونات، 37333، 

تاونات املغرب

 STE STATION CHMANTI ET

FILS SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

 COOPERATIVE AL HACHMIYA

 CR RASS EL OUAD TISSA

TAOUNATE - 34000 تاونات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(2 ماي) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (39( الهواري) الشمانتي 

حصة) (39( أصل) من  اجتماعية 

عشدالواحد) )ة() السيد) لفائدة 

ماي) (33 بتاريخ) الهواري  الشمانتي 

.(3(2

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (392 الهواري) الشمانتي 

حصة) (392 أصل) من  اجتماعية 

الشمانتي) أسامة  )ة() السيد) لفائدة 

الهواري بتاريخ)33)ماي)2)3).

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (392 الهواري) الشمانتي 

حصة) (392 أصل) من  اجتماعية 

لفائدة السيد))ة()اسماعيل الشمانتي)

الهواري بتاريخ)33)ماي)2)3).

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (392 الهواري) الشمانتي 

حصة) (392 أصل) من  اجتماعية 

الدين) صالح  )ة() السيد) لفائدة 

ماي) (33 بتاريخ) الهواري  الشمانتي 

.(3(2

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (95 الهواري) الشمانتي 

اجتماعية من أصل)95)حصة لفائدة)
الهواري) جيها7 الشمانتي  )ة() السيد)

بتاريخ)33)ماي)2)3).

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (95 الهواري) الشمانتي 

اجتماعية من أصل)95)حصة لفائدة)
الهواري) الشمانتي  هند  )ة() السيد)

بتاريخ)33)ماي)2)3).

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (95 الهواري) الشمانتي 

اجتماعية من أصل)95)حصة لفائدة)
السيد))ة()خالصة الشمانتي الهواري)

بتاريخ)33)ماي)2)3).

محمد) ورثة  )ة() السيد) تفويت 

حصة) (253 الهواري) الشمانتي 

حصة) (253 أصل) من  اجتماعية 

حوصلي) لطيفة  )ة() السيد) لفائدة 

بتاريخ)33)ماي)2)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (2( بتاريخ) بتاونات  االبتدائية 

2)3))تحت رقم)62).

87I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE ALLUM TAOUNATE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 

37333 املغرب تاونات، 37333، 

تاونات املغرب

 STE ALLUM TAOUNATE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد



5655 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

 DR وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 OULAD AMROU AIN AICHA
 TISSA(TAOUNATE - 34000

تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALLUM TAOUNATE SARL AU
-نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم وبيع كل مستلزماتها.
 DR (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 OULAD AMROU AIN AICHA
 TISSA TAOUNATE - 37333

تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بدر) الغدو�سي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: بدر) الغدو�سي  السيد 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بدر  الغدو�سي  السيد 
تيسة) عايشة  عي7  عمرو  والد  دوار 

تاونات)37333)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بدر  الغدو�سي  السيد 
تيسة) عايشة  عي7  عمرو  والد  دوار 

تاونات)37333)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بتاونات  االبتدائية 

))3))تحت رقم)7).
85I

STE CECONA SARL

IMEX MAYA MALEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

IMEX MAYA MALEK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االحشا3 دار الكشداني املركز 

الدريوش تجزئة االحشا3 دار 

الكشداني املركز الدريوش 53))6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 IMEX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAYA MALEK

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالصتيراد

االشغال املختلفة للشناء)والتجارة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

االحشا3 دار الكشداني املركز الدريوش)

تجزئة االحشا3 دار الكشداني املركز)

الدريوش)53))6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE IMEX MAYA الشركة)

MALEK SARL : 2.333)حصة بقيمة)

233)درهم للحصة).

بقيمة) (533 (: السيد اشن طارق)

5.333)درهم.

 533 (: السيد الظافر عشد الكريم)
بقيمة)5.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد اشن طارق عنوانه)ا()
 6(333  77 رقم) ((5 زنقة) اصشانا 

الناظور املغرب.
الكريم) عشد  الظافر  السيد 
دار) االحشا3  تجزئة  عنوانه)ا()

الكشداني)53))6)الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد اشن طارق عنوانه)ا()
 6(333  77 رقم) ((5 زنقة) اصشانا 

الناظور املغرب
الكريم) عشد  الظافر  السيد 
دار) االحشا3  تجزئة  عنوانه)ا()

الكشداني)53))6)الدريوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)7))أبريل)

))3))تحت رقم)35.
86I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE OMA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE OMA PRINT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شطر 

36 حرف الم رقم 7) تمنصورت - 
73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(37(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMA PRINT
غرض الشركة بإيجاز):)-مطشعة

شطر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- تمنصورت) ((7 حرف الم رقم) (36

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
علوي:) امدغري  عثما7  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
علوي) امدغري  عثما7  السيد 
 23 الزاوية درب املنزه رقم) عنوانه)ا()

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
علوي) امدغري  عثما7  السيد 
 23 الزاوية درب املنزه رقم) عنوانه)ا()

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)8)2336.
87I

MODA CONSULTING & SERVICES

EDAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار الشيضاء املغرب
EDAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

32 زنقة 23 رقم 2729 الداخلة 
الداخلة 73333 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3829



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5656

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.EDAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 2729 رقم) (23 زنقة) (32 النهضة)
الداخلة) (73333 الداخلة) الداخلة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عشد اللطيف فجار):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فجار) اللطيف  عشد  السيد 
الداخلة) الحسني  حي  عنوانه)ا()

73333)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فجار) اللطيف  عشد  السيد 
الداخلة) الحسني  حي  عنوانه)ا()

73333)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)-.
88I

PUSH CENTER

SLY IT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
SLY IT CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطابق ) الشقة 23 

الدار الشيضاء الدار الشيضاء 3333) 
الدار الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SLY IT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. CONSULTING
هندسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكمشيوتر.
زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
احمد توكي الطابق)))الشقة)23)الدار)
الشيضاء)الدار الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: اصليحي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن اصليحي عنوانه)ا()
اقامة الصفا عمار)732)طابق)3)شقة)
28)عي7 الشق الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن اصليحي عنوانه)ا()
اقامة الصفا عمار)732)طابق)3)شقة)
28)عي7 الشق الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)35)825.
89I

شركة ابهوش للخدمات

KHALLADI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 37 العيو7 ، 73323، 

العيو7 املغرب
KHALLADI INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة الشطر الثاني بلوك I زنقة 
الفراولة رقم 672 شقة رقم 35 - 

73333 العيو7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KHALLADI INVEST
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستيرادو)
التجارة) (، التجارة) التصدير.)
طشية) الششه  األنشطة  العامة.)
و) وشراء) بيع  صيدلية،) الششه  و 
الخدمات.اإلنعاش) إستئجار.تقديم 

العقاري.....
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
زنقة) (I بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 
 -  35 رقم) شقة  (672 رقم) الفراولة 

73333)العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد االله الخالدي):)2.333 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الخالدي) االله  عشد  السيد 
رقم) (39 الطريق الرئيسية) عنوانه)ا()
الناظور) (6(333 لعرا�سي) حي  (67

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الخالدي) االله  عشد  السيد 
رقم) (39 الطريق الرئيسية) عنوانه)ا()
الناظور) (6(333 لعرا�سي) حي  (67

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/667.
93I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

SITRAV BK سيتغاف ب ك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56
90000، Tanger(Maroc

سيتغاف ب ك SITRAV BK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة باب 
ايفريقيا رقم 2 حي باب اسنا الطابق 

االر�سي ، املحل رقم 5 طنجة - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SITRAV BK(سيتغاف ب ك
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تشييد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشاني السكنية و الغير السكنية

التجارة و العمل الزراعي.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

اسنا) باب  حي  (2 رقم) ايفريقيا  باب 

الطابق االر�سي)،)املحل رقم)5)طنجة)

- 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد القطرة):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد املفضل بوكير):)353)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 233 (: السيد محمد سعيد بوكير)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

233)حصة) (: السيد أحمد بوكير)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة نسرين بوكير):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 253 (: عويش) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() القطرة  محمد  السيد 

حي املجد زنقة)7)صيدا رقم)73)شقة)

23 93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() بوكير  املفضل  السيد 

 22 رقم) طنجة  خليج  ماالبطا  حي 

93333)طنجة املغرب.

بوكير) سعيد  محمد  السيد 

طنجة) خليج  ماالبطا  حي  عنوانه)ا()
رقم)22 93333)طنجة املغرب.

حي) السيد أحمد بوكير عنوانه)ا()

ماالبطا خليج طنجة رقم)22 93333 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا() بوكير  نسرين  السيدة 

 22 رقم) طنجة  خليج  ماالبطا  حي 

93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() كريمة عويش  السيدة 

حي املجد زنقة)7)صيدا رقم)73)شقة)

23 93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوكير  نسرين  السيدة 

 22 رقم) طنجة  خليج  ماالبطا  حي 

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)328).

92I

AFRICAINE D’EXPERTISE COMPTABLE

THE VOSS CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 AFRICAINE D›EXPERTISE

COMPTABLE

 LA(COLLINE(II - N°10 - -

 ROUTE DE L›AEROPORT

 SIDI(MAAROUF، 20270،

CASABLANCA MAROC

 THE VOSS CORPORATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )2 ، زنقة 

صابري بوجمعة، الطابق األول – 

الشقة رقم 6 - 3333) الدارالشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.725752

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراير)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»)2)،)زنقة صابري بوجمعة،)الطابق)

 (3333  -  6 رقم) الشقة  (– األول)

»الكولي7) إلى) املغرب») الدارالشيضاء)

سيدي) املطار  طريق  (23 تجزئة) ((

الشيضاء) الدار  ((3(73 (- معروف)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825678.

9(I

ficogedek(sarl(au

N.B TRAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

N.B TRAC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل 
الكائن بشارع 2 رقم 255 توالل - 

53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 N.B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAC
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشناء
االشغال العامة

وسيط.
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- توالل) (255 رقم) (2 بشارع) الكائن 

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بوتفرقيع) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوتفرقيع  نبيل  السيد 
7)تجزئة الحرة حي 3 3 محمد بن)
مكنا3) (53333 مكنا3) عشدهللا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوتفرقيع  نبيل  السيد 

7)تجزئة الحرة حي 3 3 محمد بن)

مكنا3) (53333 مكنا3) عشدهللا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)55633.

93I

TRAGESCO

FLOTAISON
إعال7 متعدد القرارات

TRAGESCO

 BD(LA(RESISTANCE(B21، 259

2490، CASABLANCA(MAROCA

FLOTAISON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 67 زنقة 

رقم ) سلومه ) عي7 السشع - 53)3) 

دار الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.253599

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( مار3) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد محمد بن طاهر من)

وظيفته كمسير للشركة وبقاء)محمد)

))سلومه) الخطيب عنوانه زنقة رقم)

))عي7 السشع كمسير وحيد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) (2( املادة) تعديل  على  املوافقة 

نظام االسا�سي للشركة وتحديثها

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827325.

97I
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STE CECONA SARL

MED ROUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
MED ROUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املغرب 
العربي رقم 877 القنيطرة املغرب 
العربي رقم 877 القنيطرة 27333 

القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(37(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))3)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
القنيطرة) (877 رقم) العربي  »املغرب 
القنيطرة) (877 رقم) العربي  املغرب 
»حي) إلى) املغرب») القنيطرة  (27333
الوحدة رقم)37))سلوا7 حي الوحدة)
الناظور) (6(333 سلوا7) ((37 رقم)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)25)فبراير)

))3))تحت رقم)67).

95I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

RAHMOUN TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
RAHMOUN TRAITEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) شارع، 

مر3 السلطا7، الطابق األول، شقة 

3 - 3233) الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535333

 37 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAHMOUN TRAITEUR
ممو7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.

عنوا7 املقر االجتماعي):)6))شارع،)

مر3 السلطا7،)الطابق األول،)شقة)

3 - 3233))الدارالشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الدين) نور  دالي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد دالي نور الدين عنوانه)ا()
ق.ج) ((6 رقم) (22 بلوك) السالمة 

3733))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دالي نور الدين عنوانه)ا()
ق.ج) ((6 رقم) (22 بلوك) السالمة 

3733))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825837.

96I

FISCALITY CONSULTING CENTER

STE RM-PROTECT SARL AU
إعال7 متعدد القرارات

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 STE RM-PROTECT SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 63 
زنقة عشد الخالق طوريس تجزئة 
اسيف مراكش - 73333 مراكش 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.96862

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الزيادة في رأ3 مال أسهم الشركة من)
خالل تأسيس األرباح املؤجلة التي بلغ)
مجموعها))أربعمائة ألف درهم(،)من)
أجل الوصول بها إلى مشلغ))خمسمائة)
التوزيع) وبالتالي يصشح  ألف درهم(.)
النهائي بعد زيادة رأ3 املال كما يلي-
لخمسة) مالك  نصير  رشيد  السيد 
خمسمائة) تساوي  التي  سهم  االف 

ألف درهم.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعديل الغرض املؤس�سي للشركة الى)
بيع واستيراد وتوزيع معدات الحماية)
الشخصية واملعدات الطشية ومالبس)

العمل الشخصية.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بيع) للشركة-) املؤس�سي  الغرض 
الحماية) معدات  وتوزيع  واستيراد 
الشخصية واملعدات الطشية ومالبس)

العمل الشخصية.

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الشركة) في  العضو  يساهم  مايلي:)
بمشلغ نقدي وبإدراج األرباح املؤجلة)
مالك) نصير  رشيد  وهي:السيد  (،

لخمسمائة ألف درهم.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
مايلي:)رأ3 مال)-تم تثبيت رأ3 مال)
الشركة بمشلغ خمسمائة ألف درهم)
مقسمة إلى خمسة االف سهم بقيمة)
مئة درهم لكل منها نسبت إلى السيد)
ألف) لخمسمائة  نصيرمالك  رشيد 

درهم)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233673.

97I

ILIAS BOUJIDA

XO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA
MAROC

XO CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
72 الطابق الرابع عمارة الوفاق رقم 

75 - 35333 تازة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 XO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو7 سائق.
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عنوا7 املقر االجتماعي):)شقة رقم)
الطابق الرابع عمارة الوفاق رقم) (72

75 - 35333)تازة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)233)سنة).
99)درهم،) مشلغ رأسمال الشركة:)

مقسم كالتالي:
375)حصة) (: السيد عزمي توفيق)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد أقنوش سليم):)5)2)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() توفيق  عزمي  السيد 
 35333 أجدير) بودريس  تيزي  دوار 

تازة املغرب.
عنوانه)ا() سليم  أقنوش  السيد 

مركز أجدير)35333)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سليم  أقنوش  السيد 

مركز أجدير)35333)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)86.

98I

CABINET RAMI EXPERTISE

PERGOMAR
إعال7 متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

PERGOMAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 
228 مكرر املنطقة الصناعية 

عي7 الشقف فا3 - 33333 فا3 
املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.65765

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

رفع رأسمال الشركة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

وهب حصص)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تأكيد وتعيي7 املسيريي7 للشركة)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  مايلي:)
أي) درهم») قدره»253333) بمشلغ 
 (53333« إلى) درهم») (233333« من)
مقاصة) :إجراء) طريق) عن  درهم»)
مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 (533 حصة من أصل) (2533 وهب)
حصة من)»السيدة فدوى قابل)»)إلى)

»)السيد عماد لحلو)»
على) ينص  الذي  (:(;2 رقم) بند 
مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 
تأكيد و تعيي7 السيدة فدوى) مايلي:)
قابل و السيد عماد لحلو كمسيريي7)
بشكل) محدودة  غير  ملدة  للشركة 

منفصل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))3)2.

99I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE RICHAWEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسجد رقم 3) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

333)5، الرشيدية املغرب
SOCIETE(RICHAWEB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
الحنصالي رقم 33 الطابق الثاني 

الشقة 3 الرشيدية - 333)5 
الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23733
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(( مار3) (3( في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مشلغ  (RICHAWEB
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
 33 رقم) الحنصالي  شارع  اإلجتماعي 
(- الرشيدية) (3 الطابق الثاني الشقة)
(: الرشيدية املغرب نتيجة ل) (5(333

ازمة اقتصادية.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الثاني) الطابق  (33 رقم) الحنصالي 
 5(333 (- الرشيدية) (3 الشقة)

الرشيدية املغرب.)
و عي7:

حساين) ايت  ابراهيم  السيد)ة()
الريش) (5(333 الريش) عنوانه)ا() و 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/7)2.
233I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE EBA AGRI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 3) الطابق االول 

الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 
333)5، الرشيدية املغرب

 SOCIETE EBA AGRI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عشد هللا رقم 9) بودنيب - 
)33)5 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23733
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 37)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SOCIETE EBA AGRI SERVICE)مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
بن) عالل  شارع  اإلجتماعي  مقرها 
 5(33( (- بودنيب) ((9 عشد هللا رقم)
ازمة) (: ل) نتيجة  املغرب  الرشيدية 

اقتصادية.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- بودنيب) ((9 عالل بن عشد هللا رقم)

)33)5)الرشيدية املغرب.)
و عي7:

و) السشاعي  زهيرة  السيد)ة()
)33)5)الرشيدية) عنوانه)ا()بوذنيب)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/7)2.
232I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE AFROU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 3) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

333)5، الرشيدية املغرب
SOCIETE AFROU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا7 مقرها االجتماعي رقم 
632 تجزئة موالي علي الشريف 
الرشيدية - 333)5 الرشيدية 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»اشغال مختلفة)

»)إلى)»نقل الشضائع لحساب الغير».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/5)2.
23(I

مكتب املحاسشة اطاكوم

STE FALKI EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب
STE FALKI EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قصر بور 

الخربات فركلة العليا - 633)5 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FALKI EXPRESS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستراد) الغير،) لحساب  الشضائع 

والتصدير.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 5(633 (- بور الخربات فركلة العليا)

تنجداد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحسن) موالي  فالكي  السيد 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
حصة) (533 (: السيد فالكي عشد هللا)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد فالكي موالي الحسن):)533 

بقيمة)233)درهم.
 533 (: هللا) عشد  فالكي  السيد 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسن) موالي  فالكي  السيد 
عنوانه)ا()قصر بور الخربات)633)5 

تنجداد املغرب.
السيد فالكي عشد هللا عنوانه)ا()
 23 الرقم) ف  حرف  (32 الشطر)
تامنصورت)73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الحسن) موالي  فالكي  السيد 
الخربات) الشور  قصر  عنوانه)ا()

633)5)تنجداد املغرب
السيد فالكي عشد هللا عنوانه)ا()
 23 الرقم) ف  حرف  (32 الشطر)

تامنصورت)73333)تنجداد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)323.
233I

مكتب املحاسشة اطاكوم

 STE FIRST LOGISTIQUE
MAZIGH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب
 STE FIRST LOGISTIQUE

MAZIGH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قصر 
مروتشة ملعب - 633)5 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIRST LOGISTIQUE MAZIGH
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االشغال) الغير،) لحساب  الشضائع 

املختلفة والشناء.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تنجداد) (5(633 (- ملعب) مروتشة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد اعمو عشد املجيد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: السيد اعموا عشد املجيد)

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اعمو عشد املجيد عنوانه)ا()
دوار اعزانن الناظور)333)6)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعمو عشد املجيد عنوانه)ا()
دوار اعزانن الناظور)333)6)الناظور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)336.
237I

SELECT CONSEIL

BEREXIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SELECT CONSEIL
شارع عشد املومن عمارة2)7 الطابق 
الرابع رقم26 ، 3363)، الشيضاء 

املغرب
BEREXIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي نيرشور 
الشور رقم 7 الشالطو 32) سيدي 
معروف - 3233) الدارالشيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.737537

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)25)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشالطو) (7 رقم) الشور  »نيرشور 
 (3233 (- معروف) سيدي  ((32
»القطب) إلى) املغرب») الدارالشيضاء)
 BO5( الشناية) آنفا  للشيضاء) املالي 
الطابق)8)العمارة)B)الشقة)B87)الحي)
الدارالشيضاء) ((3(53 (- الحسني آنفا)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)8)8269.
235I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DREIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
DREIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 



5661 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

احمد الرفاعي و شارع الساركا، رقم 
)3 - 73333 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3862

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DREIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحية
املؤسسات) تسيير  و  استغالل 

السياحية)
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع احمد الرفاعي و شارع الساركا،)

رقم))3 - 73333)الداخلة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
امي7:) محمد  الضريس  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
امي7) محمد  الضريس  السيد 
شارع) زنقة املليا،) (،7 فيال) عنوانه)ا()
الرباط) (23333 الرياض) حي  املليا،)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
امي7) محمد  الضريس  السيد 
شارع) زنقة املليا،) (،7 فيال) عنوانه)ا()
الرباط) (23333 الرياض) حي  املليا،)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم))37.
236I

PREMIUM FINANCE

PARIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PARIS CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 
239 شقة رقم 73 الطابق الثالث - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3789
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PARIS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CONSTRUCTION
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو الشناء.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع عشد)
إقامة جواد عمارة) الخطابي  الكريم 
(- الطابق الثالث) (73 شقة رقم) (239

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 337 (: الفرحي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 333 (: السيد الفرحي عشد الغني)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 333 (: الشركة سوما كونسيلتينغ)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الفرحي عنوانه)ا() السيد يوسف 
سا7) (26 رقم) فيديرزوني  فيا 
 72339 إيطاليا) مودينا  بوسيدونيو 

مودينا إيطاليا.
الغني) عشد  الفرحي  السيد 
عنوانه)ا()حي األندلس شارع ه ط))3 

رقم)28 63333)وجدة املغرب.
كونسيلتينغ) سوما  الشركة 
27))شارع ابن سينا الدار) عنوانه)ا()
الشيضاء) الدار  ((3333 الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الفرحي عنوانه)ا() السيد يوسف 
سا7) (26 رقم) فيديرزوني  فيا 
 72339 إيطاليا) مودينا  بوسيدونيو 

مودينا إيطاليا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233695.
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MODA CONSULTING & SERVICES

LAHMAOUI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &
SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار الشيضاء املغرب
LAHMAOUI SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني محج الطاح رقم 59 

الداخلة الداخلة 73333 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LAHMAOUI SERVICES

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تحويل االموال).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الحسني محج الطاح رقم)59)الداخلة)

الداخلة)73333)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد لحماوي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: لحماوي) بوشرة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لحماوي  رشيد  السيد 

الداخلة) (2753 رقم) الحسني  حي 

73333)الداخلة املغرب.

السيدة بوشرة لحماوي عنوانه)ا()

الداخلة) (2753 رقم) الحسني  حي 

73333)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لحماوي  رشيد  السيد 

الداخلة) (2753 رقم) الحسني  حي 

73333)الداخلة املغرب

السيدة رشيد لحماوي عنوانه)ا()

الداخلة) (2753 رقم) الحسني  حي 

73333)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

تحت رقم)33)مار3)))3).
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مكتب مو�سى رشيد

PATISSERIE NIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب مو�سى رشيد
عمارة 2 شقة 22 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 53333، 
مكنا3 املغرب

PATISSERIE NIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل 
الكائن بحي خشار تجزئة الخطابية 
رقم 2 - 53353 موالي ادريس 

زرهو7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PATISSERIE NIA
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلويات بالتقسيط.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الخطابية) تجزئة  خشار  بحي  الكائن 
رقم)2 - 53353)موالي ادريس زرهو7)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (993 (: السيدة النية هناء)

بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (23 (: وئام) النية  السيدة 

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة النية هناء)عنوانه)ا()رقم)
مكرر زنقة الخطاطشة حي خشير) (29

53353)زرهو7 املغرب.

السيدة النية وئام عنوانه)ا()فيال)

223)شارع موالي ادريس حي املدينة)

الجديدة)76333)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة النية هناء)عنوانه)ا()رقم)

مكرر زنقة الخطاطشة حي خشير) (29

53353)زرهو7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)976.
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مينارة فينانس جروب

سيبسترا�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

73333، مراكش املغرب

سيبسترا�سي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 73333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.88(35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 دجنبر) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كالوني) باولو  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333

 (2 بتاريخ) سارنو  نتاشا  فرانسواز 

دجنبر)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)5)2337.

223I

مينارة فينانس جروب

سيبسترا�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

73333، مراكش املغرب
سيبسترا�سي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 73333 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.88(35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7))دجنبر)3)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 7 »)5)شارع موالي رشيد شقة رقم)
الطابق الرابع جليز)-)73333)مراكش)
 les jardins ocres(املغرب»)إلى)»اقامة
شقة ا2)-5-)شارع محمد)6)ايفيرناج)

- 73333)مراكش املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)3)2337.
222I

مكتب املحاسشة

STE GROUPE BE ISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
شارع سيدي املنضري عمارة 22 

الطابق ) رقم 7 ، 93333، تطوا7 
املغرب

STE GROUPE BE ISKAN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
القاهرة رقم 97 عمارة 2 بوكس 

بالطابق التحت االر�سي - 93333 
تطوا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
322(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE BE ISKAN
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بوكس) (2 عمارة) (97 رقم) القاهرة 
 93333 (- االر�سي) التحت  بالطابق 

تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بولحف):)37)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
السيد عشد الصمد الصادق):)33 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
33)حصة) (: السيد املدني بولحف)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بولحف  محمد  السيد 
شارع القاهرة رقم)97)عمارة)2)طابق)

2)الشقة)5 93333)تطوا7 املغرب.
الصادق) الصمد  عشد  السيد 
عالل) شارع  البرارك  حي  عنوانه)ا()
الطابق) (73 رقم) (32 الفا�سي زنقة ج)

االول))9323)الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا() بولحف  املدني  السيد 
الطوابل) (5 رقم) (( شارع بغداد زنقة)

93333)تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بولحف  محمد  السيد 
شارع القاهرة رقم)97)عمارة)2)طابق)

2)الشقة)5 93333)تطوا7 املغرب
الصادق) الصمد  عشد  السيد 
عالل) شارع  البرارك  حي  عنوانه)ا()
الطابق) (73 رقم) (32 الفا�سي زنقة ج)

االول))9323)تطوا7 املغرب.
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عنوانه)ا() بولحف  املدني  السيد 
الطوابل) (5 رقم) (( شارع بغداد زنقة)

93333)تطوا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))77.
22(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(7ائتمانية الثقة العيو

LAAYOUNE

TP SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 7ائتمانية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو7 ، 333)7، املر�سى العيو7 

املغرب
TP SAHARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

رقم 27 زنقة ازيالل شقة32 - 
)7333 املر�سى العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73662

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAHARA
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أعمال الشناء)والهدم والتجديد العام)
السكنية) وغير  السكنية  للمشاني 
والتشطيشات) اإلنشائية  واألعمال 
أعمال) جميع  والخارجية.) الداخلية 
والصرف) والردم  والتسوية  الحفر 

الصحي.....
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
النهضة رقم)27)زنقة ازيالل شقة32 - 

)7333)املر�سى العيو7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد عمر الطاص)
بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (533 (: السيد محمد زكاغ)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الطاص  عمر  السيد 
 23 عمارة) فالفلوري  الضحى  اقامة 

رقم)3) 93333)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() زكاغ  محمد  السيد 
 (6 رقم) (23 مجمع فضل هللا عمارة)

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الطاص  عمر  السيد 
 23 عمارة) فالفلوري  الضحى  اقامة 

رقم)3) 93333)طنجة.)املغرب
عنوانه)ا() زكاغ  محمد  السيد 
 (6 رقم) (23 مجمع فضل هللا عمارة)

93333)طنجة.)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/)65.
223I

ACO CONSULTING

SAT FONCIERE
إعال7 متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,73
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
SAT FONCIERE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 3)، شارع 

الجيروند- اقامة 333) - - الدار 
الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.522959
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5))أكتوبر)2)3))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  2و):) رقم) قرار 

مايلي:)هشة حصص اجتماعية
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
)االب() ازيزا) محمد  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير ثاني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيد بالل ازيزا كمسير ثاني)

للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الشند املتعلق برأسمال الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825893.
227I

ACO CONSULTING

GHAZALA TOURISME
إعال7 متعدد القرارات

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,73
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
GHAZALA TOURISME »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 237 ، 

ملتقى شارع اوالد زيا7 وزنقة أسوا7 
– رقم 2 – عمارة أ - - الدار الشيضاء 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.256(35

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5))أكتوبر)2)3))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  2و):) رقم) قرار 

مايلي:)هشة حصص اجتماعية
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
)االب() ازيزا) محمد  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير ثاني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيد جمال ازيزا كمسير ثاني)

للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص) (:6 بند رقم بند رقم)
برأسمال) املتعلق  الشند  مايلي:) على 

الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82589.
225I

CABINET FIDUCIARE ATLANTIQUE

 SOCIETE ROM IMMO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIARE
ATLANTIQUE

 RUE LAHORE ET SAYED
 KOTB RES ASSEDK BUREAU
 K TANGER RUE LAHORE ET
 SAYED KOTB RES ASSEDK

 BUREAU(K(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

 SOCIETE ROM IMMO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع الحر 
سيد القطب اقامة الصدق مكتب 
ك طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. SOCIETE ROM IMMO SARL AU
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
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عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع الحر)
سيد القطب اقامة الصدق مكتب ك)

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ابزيوز  محمد  السيد 
الناظور) ((3 رقم) نونبر  (28 شارع)

333)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ابزيوز  محمد  السيد 
الناظور) ((3 رقم) نونبر  (28 شارع)

333)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)5)533).
226I

UGGC

 COMPAGNIE
 INDUSTRIELLE D’OPTIQUE

DU MAROC
إعال7 متعدد القرارات

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE INDUSTRIELLE
D’OPTIQUE DU MAROC »شركة 

املساهمة»
 Hangars :وعنوا7 مقرها االجتماعي
 rues 2 & A(Allée (7&(6-n°(5

 des Hibiscus et angle rue A-23,
 allée des Aloès de la première

 tranche du Parc d’Activités
Oukacha, Ain(Sebaâ - - الدار 

الشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) ((8 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
موجب شروط محضر تاريخ)8))يناير)
))3))،)تقرر بشكل خاص زيادة رأ3)
وستي7) خمسة  بمشلغ  الشركة  مال 

مليو7))65.333.333()درهم.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
اجتماع) محضر  شروط  بموجب 
 (3(( فبراير) (27 في) اإلدارة  مجلس 
االنتهاء) الخصوص  وجه  على  كا7  (،
الشالغة) املال  رأ3  زيادة  من  النهائي 
قررها) التي  درهم  (65.333.333

االجتماع العام في)8))يناير)))3).
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
واحد) بمشلغ  املال  رأ3  تحديد  تم 
 (72.333.333( مليو7) وسشعي7 
سشعمائة) إلى  مقسمة  وهي  درهم.)
سهم) ()723.333( آالف) وعشرة 
 (233( مائة) اسمية  بقيمة  مسجل 

درهم للسهم)،)مدفوعة بالكامل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)826959.
227I

fidomek

ARTFAC BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
ARTFAC BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 38) 
تجزئة املنتزه ) ايت والل - 53333 

مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARTFAC BUILDING
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)
اشغال مختلفة.

عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)38) 
 53333 (- ايت والل) (( تجزئة املنتزه)

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: ناجم) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ناجم عنوانه)ا() السيد مصطفى 
حي املسيرة رقم)93) 75333)ورزازات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ناجم عنوانه)ا() السيد مصطفى 
حي املسيرة رقم)93) 75333)ورزازات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)978.
228I

KAMAR BENOUNA

 ATLAS FRUITS COMPANY
S.A.S

شركة التوصية البسيطة
تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca(MAROC

 ATLAS FRUITS COMPANY S.A.S
شركة التوصية البسيطة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب 
رقم 8 - 3233) الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535(39
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23
األسا�سي لشركة التوصية البسيطة)

باملميزات التالية:
التوصية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. FRUITS COMPANY S.A.S
موضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة بشكل مشاشر او غير مشاشر في)

جميع الشلدا7)
الشركات) جميع  في  االنخراط  (-

املالية الصناعية و التجارية)
املشاركات) تنضيم  و  ادارة  (-

املدكورة)
الهيئات) جميع  في  املشاركة  (-

االدارية للشركات املدكورة)
الضمانات) محافضة  ادارة  (-
عن) الصادرة  او  للتحويل  القابلة 

االشخاص الدتيي7..
اقامة) (7 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
رامي زنقة سبتة الطابق الثاني مكتب)
رقم)8 - 3233))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 
233.533.333)درهم،)مقسم كالتالي:
(: الشرايبي) كمال  محمد  السيد 

52378)بقيمة)2.333)درهم.
 52378 (: السيد يونس الشرايبي)

بقيمة)2.333)درهم.
 282(( (: السيد هشام الشرايبي)

بقيمة)2.333)درهم.
(: السيد يوسف العمراني جوطي)

)968)بقيمة)2.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الشرايبي) كمال  محمد  السيد 
اقامة) السندباد  تجزئة  عنوانه)ا()
عي7) ((( ش) (( (3 عمارة  دوتراك 
الدئاب)3283))الدارالشيضاء)املغرب.
السيد يونس الشرايبي عنوانه)ا()
 (3273 انفا) ليدو  شارع  (26 رقم)

الدارالشيضاء)املغرب.
السيد هشام الشرايبي عنوانه)ا()
زنقة خليج سرت عي7 الدئاب)3283) 

الدارالشيضاء)املغرب.
جوطي) العمراني  يوسف  السيد 
 (.5 كلم) اكدال  حدائق  عنوانه)ا()
ب5  شقة  (37 دار) امزميز  طريق 

73353)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشرايبي) كمال  محمد  السيد 
اقامة) السندباد  تجزئة  عنوانه)ا()
عي7) ((( ش) (( (3 عمارة  دوتراك 
الدئاب)3283))الدارالشيضاء)املغرب

السيد يونس الشرايبي عنوانه)ا()
 (3273 انفا) ليدو  شارع  (26 رقم)

الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825778.
229I

مينارة فينانس جروب

ايكولودج باي كليما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

73333، مراكش املغرب
ايكولودج باي كليما شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 73333 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي):

الخدمات:)االستيراد والتصدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)))2337.
2(3I

BIG ACCOUNTING

PLACEMENT INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،93333 ،5(/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
PLACEMENT INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي نجيشة 
شارع 88 رقم 22 الطابق السفلي - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(2767
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 أكتوبر) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLACEMENT INVEST
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املقاهي واملطاعم.
عنوا7 املقر االجتماعي):)حي نجيشة)
(- الطابق السفلي) (22 رقم) (88 شارع)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
733)حصة) (: السيد بوكير محمد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: مريم) الحضري  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

بقيمة) (733 (: السيد بوكبر محمد)
233)درهم.

 333 (: مريم) الحضري  السيدة 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوكير محمد عنوانه)ا()حي)
القرنفل) شارع  (3 سناء) (( البرانص)
96)الطابق) 93333  رقم27)تجرئة أ)

طنجة املغرب.
السيدة الحضري مريم عنوانه)ا()
حي البرانص)))سناء)3)شارع القرنفل)
96)الطابق) 93333  رقم27)تجرئة أ)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوكير محمد عنوانه)ا()حي)
القرنفل) شارع  (3 سناء) (( البرانص)
96)الطابق) 93333  رقم27)تجرئة أ)

طنجة املغرب
السيدة الحضري مريم عنوانه)ا()
حي البرانص)))سناء)3)شارع القرنفل)
96)الطابق) 93333  رقم27)تجرئة أ)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (2( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)77895).
2(2I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

 NITRO SERVICE
INFORMATIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 333)6، الناظور 
املغرب

 NITRO SERVICE
INFORMATIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمرانرقم 367 املحل رقم ) 
القطاع رقم 5 سلوا7 الناظور 
الناظور 333)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2735
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الزكريتي) بالل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (233.333
رشيد عجاجي بتاريخ)37)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)32)مار3)

))3))تحت رقم)333.
2((I

STE MONYAS

EL HANADIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE(EL(BLAIDA(LAAYOUNE ،
LAAYOUNE ،70000 املغرب
EL HANADIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مدينة 
 378G الوحدة الشطر التاني رقم
الطابق االول العيو7 - 73333 

العيو7 املعرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()نورالدين حنفي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
مهدية خليل بتاريخ))))فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)672.
2(3I
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STE MONYAS

INNOVANT PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE MONYAS
 AV.PRINCE MY ABDELLAH

 RUE(EL(BLAIDA(LAAYOUNE ،
LAAYOUNE ،70000 املغرب

INNOVANT PUB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة 5) مار3 بلوك Y رقم 2372 

العيو7 - 73333 العيو7 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
بلعناية) انس  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()عمر)

سميحي بتاريخ))))فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)673.
2(7I

JURISMAG SARL

الصويرة ثقافة فنون و تراث - 
 Essaouira Culture Arts et

Patrimoine SA
تأسيس شركة املساهمة

الصويرة ثقافة فنو7 و تراث
 Essaouira Culture Arts et

Patrimoine SA
شركة املساهمة

وعنوا7 مقرها االجتماعي: الخزانة 
الجماعية متعددة الوسائط شارع 

لالعائشة
الصويرة 77333 - املغرب
إتأسيس شركة املساهمة

رقم التقييد في السجل التجاري 
6355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 يوليوز) (29

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)
التالية:

شكل الشركة:)شركة املساهمة.
ثقافة) الصويرة  الشركة:) تسمية 
 Essaouira Culture (- وتراث) فنو7 

.Arts et Patrimoine SA
غرض الشركة:)مجمع الفنو7.

املقر االجتماعي:)الخزانة الجماعية)
لالعائشة،) شارع  الوسائط  متعددة 

الصويرة)-)77333)املغرب.
مدة الشركة:)99)سنة.

 2.333.333 الشركة:) رأسمال 
درهم)

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 
الرقابة:)

الصويرة) إقليم  عامل  السيد  (-
بصفته) املالكي(،) عادل  )السيد 

الرئيس،)
بصفتها) اسفي،) مراكش  جهة  (-

متصرف،)
-)مجلس إقليم الصويرة،)بصفتها)

متصرف،)
بصفتها) الصويرة،) جماعة  (-

متصرف،)
والششاب) الثقافة  وزارة  (-
بصفتها) الثقافة،) قطاع  (- والرياضة)

متصرف.
املدير العام للشركة:)

السيد) اإلداري  املجلس  عي7 
محمد لكيحال كمدير عام للشركة

مراقب أو مراقبي الحسابات:
 EL شركة) تعيي7  تم 
بصفتها) (MAGUIRI&ASSOCIES
بالدار) عنوانها  حسابات  مراقب 

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)78.
2(5I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة العيو7 الساقية)

الحمراء

DALFINE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة 

العيو7 الساقية الحمراء
صندوق البريد 66)) ، 73333، 

العيو7 املغرب
DALFINE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك ب رقم 2356 العيو7 - 
73333 العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DALFINE TRANS
تجار) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جملة متخصصو7 آخرو7
نقل الشضائع (•

•)النقل البري والنقل عبر خطوط)
األنابيب

•)نقل الركاب بالسكك الحديدية)
بي7 املد7

الطرق) على  الشضائع  نقل  (•
وخدمات النقل

املبرد) والتخزين  التخزين  (•
والتخزين غير املبرد

•)الخدمات املساعدة للنقل البري
•)خدمات توصيل

•)خدمات النقل املساعدة األخرى
•)أنشطة البريد والبريد السريع

•)األنشطة البريدية بموجب التزام)
الخدمة الشاملة

السريع) والبريد  البريد  أنشطة  (•
األخرى

والهدم) املختلفة  الحفر  أعمال  (•
بكميات كشيرة

•)خدمات وأعمال متنوعة
لالستيراد) العامة  التجارة  (•

والتصدير
•)وبصورة أعم)،)جميع املعامالت)

املنقولة) غير  أو  املنقولة  أو  التجارية 
التي قد تكو7 مرتشطة بشكل مشاشر)
أو غير مشاشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)بغرض)

الشركة أو التي قد تروج لها.
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الوفاق بلوك ب رقم)2356)العيو7)-)

73333)العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 373 (: الكحل) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد ياسي7 واحدو):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 333 (: الطو3) السيد اسماعيل 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسن الكحل عنوانه)ا()
تارودانت) اولوز  السفلي  الشور  حي 

83333)تارودانت املغرب.
عنوانه)ا() واحدو  ياسي7  السيد 
 73333 773)حي العودة العيو7) رقم)

العيو7 املغرب.
الطو3) اسماعيل  السيد 
حي القد3 تجزئة الوفاق) عنوانه)ا()
 73333 العيو7) (2356 بلوك ب رقم)

العيو7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن الكحل عنوانه)ا()
تارودانت) اولوز  السفلي  الشور  حي 

83333)تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/662.
2(6I

SAVOIR EXPERT

 TIEBA DE CONSTRUCTION
ET DE MENUISERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAVOIR EXPERT



5667 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 TIEBA DE CONSTRUCTION

ET DE MENUISERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : عمارة 

6 الطابق 2 زنقة محمد البريهي حي 
طارق 2 فا3 - 33333 فا3 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.37985
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(2 يونيو) (25 املؤرخ في)
 TIEBA DE CONSTRUCTION
ذات) شركة  (ET DE MENUISERIE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ رأسمالها)23.333)درهم)
 6 عمارة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 
حي) البريهي  محمد  زنقة  (2 الطابق)
طارق)2)فا3)-)33333)فا3 املغرب)

نتيجة لحل مسشق.
و عي7:

و) الطويل  اسماء) السيد)ة()
زنقة محمد البريهي) (9 رقم) عنوانه)ا()
 33333 الدكارات فا3) (2 حي طارق)

فا3 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 6 وفي عمارة) ((3(2 يونيو) (25 بتاريخ)
حي) البريهي  محمد  زنقة  (2 الطابق)
طارق)2)فا3)-)33333)فا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/66)2.
2(7I

SAVOIR EXPERT

OUZZENOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

OUZZENOU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : دوار اوالد 

حمو جماعة اوالد الطيب فا3 - 
33333 فا3 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69779
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(2 نونبر) ((5 املؤرخ في)
OUZZENOU)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
حمو) اوالد  دوار  اإلجتماعي  مقرها 
 33333 (- جماعة اوالد الطيب فا3)

فا3 املغرب نتيجة لحل مسشق.
و عي7:

و) اوزنو  هللا  عشد  السيد)ة()
تعاونية الر�سى حي الفالح) عنوانه)ا()
33333)فا3 املغرب) ))فا3) الزهور)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
2)3))وفي دوار اوالد) 5))نونبر) بتاريخ)
(- فا3) الطيب  اوالد  جماعة  حمو 

33333)فا3 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/67)2.
2(8I

MON COMPTABLE SARL

MBNTISS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

MBNTISS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
تاومة الحي العريض - 333)6 

الناظور املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((867

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))))دجنبر)2)3))تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
و الكائن بالعنوا7 شارع) (MBNTISS
6)عمارة هناء)الطابق السفلي) محمد)
طنجة) (93333  -  (32 رقم) متجر 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

مراك�سي نوفل عشد املجيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ))3)مار3)

))3))تحت رقم)378.
2(9I

جمال الصدقي محاسب معتمد

الشركة الفالحية حمدات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 25333، الخميسات املغرب
الشركة الفالحية حمدات شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
ايت الغازى ايت ايزى حودرا7 

الخمبسات - 25333 الخميسات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الشركة)

الفالحية حمدات.
تسمي7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجول-مستغل فالحي.
:)دوار ايت) عنوا7 املقر االجتماعي)
الغازى ايت ايزى حودرا7 الخمبسات)

- 25333)الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد وشنا7):)753)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة احمام زهرة):)53))حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زهرة  احمام  السيدة 
دوار ايت الغازى ايت ايزى حودرا7)
الخميسات) (25333 الخمبسات)

املغرب.
عنوانه)ا() وشنا7  محمد  السيد 
دوار ايت الغازى ايت ايزى حودرا7)
الخميسات) (25333 الخمبسات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() وشنا7  محمد  السيد 
دوار ايت الغازى ايت ايزى حودرا7)
الخميسات) (25333 الخمبسات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)236.

233I

مكتب املحاسشة اطاكوم

STE M I Y TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب
STE M I Y TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قصر بور 

الخربات فركلة العليا - 633)5 
تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25775
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.I Y TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االشغال) الغير،) لحساب  الشضائع 

املختلفة والشناء..
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 5(633 (- بور الخربات فركلة العليا)

تنجداد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 337 (: السيد اعشيد عشد املجيد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (333 (: السيد اعشيد عمر)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد بعزيز يوسف):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املجيد) عشد  اعشيد  السيد 
عنوانه)ا()قصر بور الخربات)633)5 

تنجداد املغرب.
السيد اعشيد عمر عنوانه)ا()قصر)
بور الخربات)633)5)تنجداد املغرب.
عنوانه)ا() يوسف  بعزيز  السيد 
تنجداد) (5(633 الخربات) بور  قصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد) عشد  اعشيد  السيد 
عنوانه)ا()قصر بور الخربات)633)5 

تنجداد املغرب
عنوانه)ا() يوسف  بعزيز  السيد 
تنجداد) (5(633 الخربات) بور  قصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)7)3.
232I

Cap Conseils

CERP-MA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,333
20390، Casablanca(Maroc

CERP-MA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 

3)32) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527(32

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 غشت)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
CERP-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MA
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
خدمات الدراسة والتدقيق والتركيب)
املتكاملة) اإلدارة  ملشاريع  والتكوين 

.ERP(املسمى
23)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  5 شقة) الثالت  الطابق  الحرية 

3)32))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 SAS CONCEPT ERP الشركة)
درهم) (233 بقيمة) حصة  (: 533
للحصة األسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن الشركاء):
 SAS CONCEPT ERP الشركة)
مرسيليا) (237(3 مرسيليا) عنوانه)ا()

فرتسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

 JEAN PIERRE VIRSOLVY(السيد
عنوانه)ا()تيل)75333)تيل فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2)3))تحت رقم)-.
23(I

gestoria siham

SUPER JAHIZ سيبر جاهز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL(JADIDAlot(hakima(N°131 ،

7333)، الجديدة املغرب
سيبر جاهز SUPER JAHIZ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرقم 75 
شارع عشد القادر مفتقير الطابق ) 
الشقة 7 الدار الشيضاء - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(83(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
سيبر) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPER JAHIZ(جاهز
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشناء.
والصيانة) واإلصالح  التجميع  (

والصيانة وبناء)غرف التبريد)؛
أو) املراقشة  أو  الدراسات  إجراء) (
املراجعة أو التحليالت أو الخدمات في)

جميع املجاالت)،

)التجارة.
)الثالجة والتدفئة والتهوية.

)الطاقة الشمسية.
)التبريد والتكييف

الشذور) الزراعية  املنتجات  بيع 
واألسمدة.

)عدادات ومقاعد مبردة)؛
املنزلية) األجهزة  وبيع  شراء) (

واإللكترونيات.
)تقديم الخدمة.

أعمال الشناء.
شراء)وبيع أي عقار.

نقل الشضائع.
الخاصة) النقل  وسائل 

والشخصية.
)تأجير املعدات.

الشناء)والتشييد املعدني)،)األشغال)
العامة)،)جميع املهن)؛

األرضيات) تغطية  أعمال  (
والجدرا7.

إمدادات مياه الشرب)؛
)قطع غيار.

االستيراد والتصدير.
)أعمال الصرف الصحي.

أعمال النجارة.
(، البستنة) (، املنزلي) التدبير  (

الحراسة)،)األمن)؛
)أعمال متنوعة..

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع عشد القادر مفتقير الطابق) (75
 (3333 (- الدار الشيضاء) (7 الشقة) ((

الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: نهيدة) اكشيدة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: نهيدة) اكشيدة  السيدة 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نهيدة  اكشيدة  السيدة 
 (7333  557 الرقم) (2 تجزئةالسالم)

الجديدة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نهيدة  اكشيدة  السيدة 
 (7333  557 الرقم) (2 تجزئةالسالم)

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم))239.
233I

FA ADVISING EXPERTS SARL

ACONIA GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 25، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 73333، مراكش 
املغرب

 ACONIA GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 
بريستيجيا لوبا7 فيال رقم 32 - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACONIA GLOBAL SERVICES
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أغذية بالجملة
أقمشة بالجملة

)تاجر املواد الشناء)بالجملة.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 -  32 رقم) فيال  لوبا7  بريستيجيا 
73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد هشام مزيا7)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مزيا7  هشام  السيد 
 36 والشقة) عمارة  النعيم  عملية 
 73333 أكدال) السياحية  املنطقة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مزيا7  هشام  السيد 
 36 والشقة) عمارة  النعيم  عملية 
 73333 أكدال) السياحية  املنطقة 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233653.
237I

Annonce BO

KARINESSE HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

Annonce BO
23، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

رقم 7 ، 3363)، الدار الشيضاء 
Maroc

KARINESSE HOLDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي 79 
زنقة جو7 جوريس كوتيي الطابق 
الساد3 الشقة رقم )2 الدار 

الشيضاء - 3363) الدار الشيضاء 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.795755
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»-)تأجير املمتلكات)

املنقولة.

املمتلكات) جميع  وتأجير  شراء) (-

املنقولة وغير املنقولة)

و تحويل و بيع و) اقتناء) (-« إلى) («

تأجير املمتلكات املنقولة و غير املنقولة

إنجاز كافة املشاريع العقارية و) (-

استغاللها قانونيا».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)33)827.

235I

BIG ACCOUNTING

EL KAHIRI EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،93333 ،5(/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC

EL KAHIRI EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بالص 

الروداني شارع بن عشد اهللا الهشطي 

عمارة القد3 رقم 37 - 93333 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(732

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»33.333))درهم»)أي من)»333.333 

عن) درهم») (533.333« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)77)2.

236I

BIG ACCOUNTING

EL KAHIRI EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،93333 ،5(/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
EL KAHIRI EXPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بالص 

الروداني شارع بن عشد اهللا الهشطي 
عمارة القد3 رقم 37 - 93333 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23(732

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( يناير) ((6 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»233.333)درهم»)أي من)»33.333) 
عن) درهم») (333.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2372.

237I

BIG ACCOUNTING

EL KAHIRI EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،93333 ،5(/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC
EL KAHIRI EXPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بالص 

الروداني شارع بن عشد اهللا الهشطي 

عمارة القد3 رقم 37 - 93333 

طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(732

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((3(( يناير) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»233.333)درهم»)أي من)»233.333 

عن) درهم») ((33.333« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)939.

238I

BIG ACCOUNTING

EL KAHIRI EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

BIG ACCOUNTING

 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B

 ،93333 ،5(/ENTRE(SOL(N 1

TANGER MAROC

EL KAHIRI EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي بالص 

الروداني شارع بن عشد اهللا الهشطي 

عمارة القد3 رقم 37 - 93333 

طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23(732

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) ((3(3 27)دجنبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»تجارة استيراد

إلى) الفالحية») املواد  وتصدير 

»مقهى ومطعم».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (33 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

3)3))تحت رقم)3)82.
239I

FLEXIDET INDUSTREIL

فلكسيدت أندستريال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLEXIDET INDUSTREIL
72 شارع مراكش إقامة ماجوريل 
رقم املحل 66 ، 93333، طنجة 

املغرب
فلكسيدت أندستريال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 72 شارع 
مراكش إقامة ماجوريل محل 66 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5(93
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فلكسيدت أندستريال.
الصيانة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الصناعية
الهيدروليكية) املعدات  بيع 

والهوائية
72)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  66 مراكش إقامة ماجوريل محل)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد سعيد ايت ابراهيم)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد محمد اسربح):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) ايت  سعيد  السيد 
عنوانه)ا()39)شارع املسيرة الخضراء)
 222 رقم) (8 الطابق) حمزة  إقامة 

طنجة)93333)طنجة املغرب.
السيد محمد اسريح عنوانه)ا()حي)
مسنانة مجمع عايدة فيالج عمارة)29 
طابق)2)رقم)5 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) ايت  سعيد  السيد 
عنوانه)ا()39)شارع املسيرة الخضراء)
 222 رقم) (8 الطابق) حمزة  إقامة 

طنجة)93333)طنجة املغرب
عنوانه)ا() اسريح  محمد  السيد 
حي مسنانة مجمع عايدة فيالج عمارة)
29)طابق)2)رقم)5)حي مسنانة مجمع)
عايدة فيالج عمارة)29)طابق)2)رقم)5 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52732).
273I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

HAKIMA SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
HAKIMA SIGNATURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
5 أقامة حكيمة 2 شارع الخير كلم 5 
طريق صفرو - 33333 فا3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.679(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 نونبر) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حكيمة) )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (533 بريستيج)
أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

بدر برادة بتاريخ)5))نونبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)39)2.
272I

Cap Conseils

SCHUMY LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,333
20390، Casablanca(Maroc
SCHUMY LAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 

3)32) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533(99

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCHUMY LAB
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)
السجائر اإللكترونية بشكل مشاشر أو)

غير مشاشر.
23)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  5 شقة) الثالت  الطابق  الحرية 

3)32))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 SAS SCHUMYINVEST الشركة)
درهم) (233 بقيمة) حصة  (: 233

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 SAS SCHUMYINVEST الشركة)
بوبينيي) (93333 بوبينيي) عنوانه)ا()

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ALEXANDRE السيد)
باريس) عنوانه)ا() (LENORMAND

75333)باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)-.
27(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

TOP GOURMET
إعال7 متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
TOP GOURMET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 77 

شارع محمد السالوي - 33333 فا3 
املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.637(9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
الذي ينص على) قرار رقم األول:)
مايلي:)تحويل املقر اإلجتماعي من رقم)
إلى) فا3  السالوي  محمد  شارع  (77
محل تجاري رقم)2)شارع اللة فاطمة)
ليشودروم) الخيل  ملعب  الزهراء)

املدينة الجديدة فا3

الذي ينص على) قرار رقم الثاني:)

املهدي) محمد  السيد  تفويت  مايلي:)

الخليفي)533)حصة إلى السيدة كنزة)

بالفريج

ينص) الذي  الثالت:) رقم  قرار 

للقانوني) الشكل  تحويل  مايلي:) على 

املسؤولية) دات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة دات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة من شريك واحد

الذي ينص على) قرار رقم الرابع:)

مايلي:)إستقالة السيد محمد املهدي)

الخليفي من تسيير الشركة)

قرار رقم الخامس:)الذي ينص على)

بالفريج) كنزة  السيدة  تعيي7  مايلي:)

كمسيرة وحيدة للشركة)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  األول:) رقم  بند 

مايلي:)تحويل املقر اإلجتماعي من رقم)

إلى) فا3  السالوي  محمد  شارع  (77

محل تجاري رقم)2)شارع اللة فاطمة)

ليشودروم) الخيل  ملعب  الزهراء)

املدينة الجديدة فا3

الذي ينص على) الثاني:) بند رقم 

املهدي) محمد  السيد  تفويت  مايلي:)

الخليفي)533)حصة إلى السيدة كنزة)

بالفريج

ينص) الذي  الثالت:) رقم  بند 

للقانوني) الشكل  تحويل  مايلي:) على 

املسؤولية) دات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة دات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة من شريك واحد

الذي ينص على) الرابع:) بند رقم 

مايلي:)إستقالة السيد محمد املهدي)

الخليفي من تسيير الشركة)

بند رقم الخامس:)الذي ينص على)

بالفريج) كنزة  السيدة  تعيي7  مايلي:)

كمسيرة وحيدة للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)5))2.

273I

PREMIUM FINANCE

 L’ATLAS DU RIAD
ELEGANCIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 L’ATLAS DU RIAD ELEGANCIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : شارع 

العركوب رقم 32ــ 7)77 الداخلة - 

73333 الداخلة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.25957

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((3(( يناير) ((7 املؤرخ في)

 L’ATLAS DU RIAD ELEGANCIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأسمالها) مشلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوا7  درهم  (23.333

32ــ) رقم) العركوب  شارع  اإلجتماعي 

الداخلة) (73333 (- الداخلة) (77(7

املغرب نتيجة ألزمة صحية.

و عي7:

و) الغفولي  توفيق  السيد)ة()

 22 إقامة بريستيجيا فيال) عنوانه)ا()

مراكش) مدخل جوهر غولف سيتي 

)ة() 73333)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((3(( يناير) ((7 بتاريخ)

(- الداخلة) (32-77(7 رقم) العركوب 

73333)الداخلة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)))3)/338.
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

GRIGNOT’IN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

GRIGNOT’IN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

الجماعة ، زنقة 73، رقم 573، 

سيدي معروف - 83)3) الدار 

الشيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

))3))تقرر حل) 32)فبراير) املؤرخ في)

GRIGNOT’IN)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)

(، الجماعة) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
زنقة)73،)رقم)573،)سيدي معروف)-)

الدار الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3(83

لعدم وجود أفاق ألنشطة الشركة.

و عي7:

لعياني) الهادي  عشد  السيد)ة()
رقم) (، الجماعة) تجزئة  عنوانه)ا() و 

الدار) ((3(83 سيدي معروف) (، (79

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((3(( فبراير) (32 بتاريخ)
(،573 رقم) (،73 زنقة) (، الجماعة)

الدار) ((3(83 (- معروف) سيدي 

الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827268.
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conseils sarl

RAISSANA AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl
شارع لشنا7 اقامة يامنة 2 مكتب 
رقم 29 طنجة، 93333، طنجة 

املغرب
RAISSANA AGRICOLE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 
مو�سى ابن نصير الطابق االول رقم 

2 - 93333 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5333
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RAISSANA AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)

جميع املنتجات الفالحية)
استغالل االرا�سي الفالحية.

زنقة) ((3 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
مو�سى ابن نصير الطابق االول رقم)2 

- 93333)طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 LA MADRAGUE DU الشركة)
GHARB SARL : 2.333)حصة بقيمة)

233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 LA MADRAGUE DU الشركة)
زنقة) ((3 عنوانه)ا() (GHARB SARL
طنجة) (93333 ا) نصير  ابن  مو�سى 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

بولعيش) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا()227)شارع محمد الخامس)
 (( رقم) (8 الطابق) الخضراء) اقامة 

93333)طنجة املغرب)
السيد عشد هللا بولعيش عنوانه)ا()
باريس) (23  75226 زنقة الطور) (229

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52779).
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SAGASUD

EL KHAWA MARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عشد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 7العيو

LAAYOUNE املغرب
EL(KHAWA(MARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوفاق رقم )D 78 العيو7 - 
73333 العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAWA(MARE
ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والنقل) الشضائع  بالنقل  يتعلق 
لحساب الغير وبيع السمك بالجملة)
استراد) التجارةعامة  وتقسيط 

وتصدير.

مشروع) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
(- العيو7) (D  78( مدينة الوفاق رقم)

73333)العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (523 (: السيد وليد سهيب)

بقيمة)233)درهم للحصة).
793)حصة) (: السيد معاذ سهيب)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سهيب  وليد  السيد 
 76333 56)حي انس اسفي) زنقة) ((2

اسفي املغرب.
السيد معاذ سهيب عنوانه)ا()97 
زنقة الفضة حي الفرح تجزئة سيدي)

بوزيد اسفي)76333)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سهيب  وليد  السيد 
 76333 56)حي انس اسفي) زنقة) ((2

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/655.
277I

SAGASUD

SHB CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عشد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 7العيو

LAAYOUNE املغرب
SHB CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة زاوية 
الشيخ رقم )26 حي خط الرحمة 2 

العيو7 - 73333 العيو7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SHB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) العامة  واشغال  بالشناء) يتعلق 

التجارة العامة واستراد وتصدير.
عنوا7 املقر االجتماعي):)زنقة زاوية)
 2 حي خط الرحمة) (26( الشيخ رقم)

العيو7)-)73333)العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: السيد وليد سهيب)

بقيمة)233)درهم للحصة).
333)حصة) (: السيد معاذ سهيب)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيدة امال سهيب):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سهيب  وليد  السيد 
 76333 56)حي انس اسفي) زنقة) ((2

اسفي املغرب.
السيد معاذ سهيب عنوانه)ا()97 
زنقة الفضة حي الفرح تجزئة سيدي)

بوزيد اسفي)76333)اسفي املغرب.
السيدة امال سهيب عنوانه)ا()97 
زنقة الفضة حي الفرح تجزئة سيدي)

بوزيد اسفي)76333)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سهيب  وليد  السيد 
 76333 56)حي انس اسفي) زنقة) ((2

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/653.
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B.& B. COMPTA

UNITYTECHSERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

B.& B. COMPTA
36 شارع الكفاح الطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م الرباط 
، 23253، الرباط املغرب

UNITYTECHSERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة 
) الشقة 3 زنقة ضاية عوا اكدال 
الرباط - 23393 الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22(999

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)27)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة ضاية عوا) (3 الشقة) (( »عمارة)
الرباط) (23393 (- الرباط) اكدال 
الخير) الضحى  »مجمع  إلى) املغرب»)
25)سال) 236)رقم) 9)عمارة) مجموعة)

الجديدة)-)22233)سال املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)872))2.
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STE(CROWN(CONSULTING(SARL

STE DSOLY TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

 STE(CROWN(CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°266,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE DSOLY TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

بن سليما7 رقم 26 حي مرموشة - 
333)3 الحسيمة املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تم تعيي7) 39)دجنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()أكناك)

نبيل كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم))5.

253I

STE(CROWN(CONSULTING(SARL

STE DSOLY TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

 STE(CROWN(CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°266,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE DSOLY TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

بن سليما7 رقم 26 حي مرموشة - 

333)3 الحسيمة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تم تعيي7) 39)دجنبر) املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()أكناك)

حميد كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم))5.

252I

STE(CROWN(CONSULTING(SARL

STE DSOLY TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 STE(CROWN(CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°266,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE DSOLY TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي شارع 

بن سليما7 رقم 26 حي مرموشة - 
333)3 الحسيمة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3287
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(2 38)دجنبر) املؤرخ في)
و) »التصدير  من) الشركة  نشاط 

االستيراد
نقل الشضائع عن طريق السيارات)
 25 عن) املعتمدة  تقل حمولتها  التي 

)مقاول النقل الحضري
ً
طنا

»نقل الشضائع على حساب) إلى) («
الغير)

التصدير و االستيراد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم))5.
25(I

JURISMAG SARL

 BUGSHAN AUTOMOTIVE
GROUP SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 BUGSHAN AUTOMOTIVE
GROUP SARL-AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة ريو 
، شارع سيدي عشد الرحما7، عي7 
الدئاب - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BUGSHAN AUTOMOTIVE

.GROUP SARL-AU
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املال) رأ3  في  واملشاركة  املحافظ 

الشركات).
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الرحما7،) عشد  سيدي  شارع  (، ريو)
الدار الشيضاء) ((3333 (- عي7 الدئاب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BUGSHAN MAROC الشركة)
 233 بقيمة) حصة  (SARL : 2.333

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 BUGSHAN MAROC الشركة)
الشيضاء) الدار  عنوانه)ا() (SARL

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5674

الدين) نصر  عشادة  السيد 
عنوانه)ا()الدار الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)))8272.
253I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SACRE COIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU
 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SACRE COIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
العلج زواغة السفلى رقم 25 و 26 
بن سودة - 33333 فا3 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.76732
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( 37)مار3) املؤرخ في)
SACRE COIN)شركة ذات املسؤولية)
 233.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
رقم) السفلى  زواغة  العلج  تجزئة 
فا3) (33333 (- بن سودة) (26 و) (25
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الغرض)

اإلجتماعي.
و عي7:

و) سيمية  حميد  السيد)ة()
كالفي) بدوال  إقامة  ط  ب  عنوانه)ا()
فرنسا) غوز  كالفي  ((3(63 غوز)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  ((3(( مار3) (37 بتاريخ)
العلج زواغة السفلى رقم)25)و)26)بن)

سودة)-)33333)فا3 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)86)2.
257I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SOFIA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SOFIA HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم9 الطابق الثاني مكاتب اليوبية 
7 شارع عالل بن عشد هللا - 33333 

فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SOFIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOLDING
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري
أعمال مختلفة.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اليوبية) مكاتب  الثاني  الطابق  رقم9)
 33333 (- 7)شارع عالل بن عشد هللا)

فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة لطيفة السعيدي):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السعيدي) لطيفة  السيدة 
مكرر) (25 عمارة) (7 أنس) عنوانه)ا()
 33333 طرثق عي7 الشقف) (( شقة)

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السعيدي) لطيفة  السيدة 
مكرر) (25 عمارة) (7 أنس) عنوانه)ا()
 33333 طرثق عي7 الشقف) (( شقة)

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)63)2.
255I

FIDUCIAIRE CHEMS

IPROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

IPROD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 73 زنقة 
ابو فار3 املاريني شقة 22 الطابق 

الرابع حسا7 الرباط - 23293 
الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
258523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IPROD
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األفالم السينمائية والتلفازية.

زنقة) (73 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
الطابق) (22 شقة) املاريني  فار3  ابو 
 23293 (- الرباط) حسا7  الرابع 

الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 333 (: الكنتي) هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 733 (: هللا) عشد  احريمو  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عشد هللا الكنتي عنوانه)ا()
العيو7) (37 رقم) د  بلوك  املطار  حي 

73333)العيو7 املغرب.
السيد احريمو عشد هللا عنوانه)ا()
 3333 73)موديل 3 زينة نواكشوط)

نواكشوط موريتانيا).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احريمو عشد هللا عنوانه)ا()
 3333 73)موديل 3 زينة نواكشوط)

نواكشوط موريتانيا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)797))2.

256I

FIDUCIAIRE CHEMS

IDWAY SERVING -SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT(EL(HANSALI(R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

IDWAY(SERVING -SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 73 مكرر 
شارع فرنسا و شارع سشو رقم 5 
الطابق األول الرباط - 23393 

الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة



5675 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

رقم التقييد في السجل التجاري 
.89837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(( يناير) (36 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»73)مكرر شارع فرنسا و شارع سشو)
رقم)5)الطابق األول الرباط)-)23393 
الرباط املغرب»)إلى)»26)زنقة اكمد7)
32)الطابق الرابع اكدال العليا) شقة)

الرباط).)-)23393)الرباط املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)728))2.
257I

FIDUCIAIRE BILAL

MEZI BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
MEZI BTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 6 اقامة صوفيا) شارع ابرهيم 
الروداني بلير م.ج - 53333 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MEZI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BTP
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع ابرهيم) اقامة صوفيا)) (6 رقم)
مكنا3) (53333 (- الروداني بلير م.ج)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: مزيا7) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مزيا7  هشام  السيد 
م.ج) ((2 زنقة عشد هللا بن الزبير رقم)

53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مزيا7  هشام  السيد 
م.ج) ((2 زنقة عشد هللا بن الزبير رقم)

53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم))96.

258I

socogese

DOMAINE D›AGHBALOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence
Mly El-Kamel فا3، 33333، 

فا3 املغرب
DOMAINE D›AGHBALOU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قيادة 
لوطى جماعة أغشالو أكورار ايت 
خليفة - 32333 صفرو املغرب.

تعيي7 مسير ثاني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(269
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( يناير) (32 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد الطاهري)

مهدي كمسير ثاني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) االبتدائية بصفرو 

))3))تحت رقم)))3)/93.
259I

محاسب معتمد

LOCUS ARCHI SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسب معتمد
277، شارع املقاومة، إقامة أفا، 

مكتب رقم 35، الطابق 7 ، 3533)، 
الدار الشيضاء املغرب

Locus Archi Sarlau شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 277، 

شارع املقاومة، إقامة أفا، الطابق 7، 
رفم 35 الدار الشيضاء 3533) الدار 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Locus (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.Archi Sarlau
غرض الشركة بإيجاز):)الهندسة.

(،277 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع املقاومة،)إقامة أفا،)الطابق)7،)
الدار) ((3533 الدار الشيضاء) (35 رفم)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنحدو  صفاء) السيدة 
(،8 رقم) (،23 العمارة) إقامة ليكولي7،)
 (37(3 معروف) سيدي  (،2 الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنحدو  صفاء) السيدة 
(،8 رقم) (،23 العمارة) إقامة ليكولي7،)
 (37(3 معروف) سيدي  (،2 الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827372.
263I

مكتب موثق

SOMACOA SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

مكتب موثق
شارع محمد بوزيا7 اقامة فرحتي7 

 BD عمارة 7 شقة 35 الشيضاء
 MOHAMED BOUZIANE HAY

SALAMA، 20700، الشيضاء 
املغرب

SOMACOA SAHARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 PLACE وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 BIR(ANZARANE(N° 18 SOUK
 EJJAJ LAAYOUNE PLACE BIR

 ANZARANE(N° 18 SOUK(EJJAJ
 LAAYOUNE 20270 LAAYOUNE

.MAROC
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2392

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تم تعيي7) 33)دجنبر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

BOUAIDA AHMED)كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)9)7.
262I
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FIDUCIAIRE AJBARI sarl

CARTIER MODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC
CARTIER MODE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املجد، قطعة رقم 873، 

الطابق األر�سي، محل رقم 3 - 
93383 طنجة، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARTIER MODE
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)
املناولة في صناعة املالبس املعدة) و 

للتصدير.
املنطقة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
(،873 قطعة رقم) الصناعية املجد،)
 -  3 رقم) محل  األر�سي،) الطابق 

93383)طنجة،)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحايد) بن  املولى  عشد  السيد 
833)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
 (33 (: السيد �سي محمد بن الحايد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحايد) بن  املولى  عشد  السيد 
(،8 رقم) (،3 تجزئة عشوبة) عنوانه)ا()

الطابق)2،)93333)طنجة،)املغرب.
الحايد) بن  محمد  �سي  السيد 
(،8 رقم) (،3 تجزئة عشوبة) عنوانه)ا()

الطابق)2،)93333)طنجة،)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحايد) بن  محمد  �سي  السيد 
(،8 رقم) (،3 تجزئة عشوبة) عنوانه)ا()

الطابق)2،)93333)طنجة،)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 
من السجل) ((329 تحت رقم) ((3((

الترتيبي.
26(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SIMONELLI FABIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SIMONELLI FABIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

ب27 إقامة فجوى شارع الحسن 
التاني طريق الصويرة مراكش - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3563

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIMONELLI FABIO
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري
املغرب) في  العقارات  تجارة  (-

والخارج.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم ب27)إقامة فجوى شارع الحسن)
(- مراكش) الصويرة  طريق  التاني 

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بدراوي) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بدراوي  نادية  السيدة 
سيشع) (32 رقم) اليزيد  موالي  درب 

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بدراوي  نادية  السيدة 
سيشع) (32 رقم) اليزيد  موالي  درب 

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23378.
263I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 STE RIAD EL WHALIDINE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 STE(RIAD(EL(WHALIDINE(SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 

األميرة ) شقة 35 طابق 5 رويدات 
مراكش - 73333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(((2
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( مار3) (3( في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE RIAD الوحيد) الشريك  ذات 
مشلغ) (EL( WHALIDINE( SARL( AU
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
 ( األميرة) إقامة  اإلجتماعي  مقرها 
مراكش) رويدات  (5 طابق) (35 شقة)
(: مراكش املغرب نتيجة ل) (73333  -

اسشاب خاصة.
إقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رويدات) (5 طابق) (35 شقة) (( األميرة)

مراكش)-)73333)مراكش املغرب.)
و عي7:

و) سعيد  نور  ابوزيد  السيد)ة()
 35 شقة) (( األميرة) إقامة  عنوانه)ا()
 73333 مراكش) رويدات  (5 طابق)
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233782.
267I

cabinet d’avocats mrini

 HOUDA MESKINI
ARCHITECTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet d›avocats mrini
 BD(MOHAMED(V 255 (55
 BD(MOHAMED(V، 20100،

CASABLANCA املغرب
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 HOUDA MESKINI ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني 2 2 سانت اكسوبيري 
دوار إقامة النحلة الطابق 7 رقم 3) 

- 3253) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.HOUDA MESKINI ARCHITECTE
ممارسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهنة الهندسة املعمارية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
2 2)سانت اكسوبيري) الحسن الثاني)
دوار إقامة النحلة الطابق)7)رقم)3) - 

3253))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيدة هودى مسكيني)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة هودى مسكيني عنوانه)ا()
اقامة حدائق) (65 بنزرت رقم) شارع 
 33333  ( الزهور) (( سايس) فا3 

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هودى مسكيني عنوانه)ا()
اقامة حدائق) (65 بنزرت رقم) شارع 
 33333  ( الزهور) (( سايس) فا3 

فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)825397.
265I

7YOUR BUSINESS CONSULTING

 محل لصنع االفرشة و املعدات 
املنزلية

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطشيعيو7(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 محل لصنع االفرشة و املعدات 
املنزلية

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)
محمد) أعطى السيد)ة() ((3(( يناير)
)ة() الحامل) اندل�سي  ربيع  شكيب 
 C2383(2 رقم) الوطنية  للشطاقة 
 7767 التجاري) بالسجل  املسجل 
بابن جرير حق) االبتدائية  باملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)
 73253  -  557 رقم) الفرح  حي  ب 
حفيظ) للسيد)ة() املغرب  جرير  بن 
للشطاقة الوطنية) )ة() عشوبي الحامل)
سنة تبتدئ) (3 ملدة) (MC83278 رقم)
 32 و تنتهي في) ((3(2 يوليوز) (32 من)
شهري) مشلغ  مقابل  ((3(7 يوليوز)

2.333,33)درهم.
266I

socogese

DOMAINE D›AGHBALOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 DOMAINE D›AGHBALOU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 5 
زنقة غسا7 كنفاني اقامة فضاء 
حديقة اللة مريم الطابق الرابع 

مكتب رقم 2 - 33333 فا3 املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36(33

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)36)دجنبر)2)3)

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
املسيرين ملدة:)غير محدودة سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا3 بتاريخ)35)يناير)))3) 

تحت رقم)52/))3).
267I

CHARBON DE LUXE

CHARBON DE LUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHARBON DE LUXE
 LOTISSEMENT ROSTANE RUE
 9 NR 47 EL(HAJEB ، 51000، EL

HAJEB MAROC
CHARBON DE LUXE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الروسطا7 زنقة 9 رقم 77 الحاجب 
- 52333 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55572

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARBON DE LUXE
و) إنتاج  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تسويق الفحم).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الحاجب) (77 رقم) (9 الروسطا7 زنقة)

- 52333)الحاجب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: حسي7) حوستي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حوستي حسي7 عنوانه)ا()
 22 رقم) (23 زنقة) روسطا7  تجزئة 

الحاجب)52333)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حوستي حسي7 عنوانه)ا()
 22 رقم) (23 زنقة) روسطا7  تجزئة 

الحاجب)52333)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (3( بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)833.

268I

Sté A. & I. EXPRESS

 Sté WAEL KENZA
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Sté(WAEL(KENZA(TRANSPORT

SARL

)) شارع عالل الفا�سي ، 333)3، 

الحسيمة املغرب

 Sté(WAEL(KENZA(TRANSPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

ثاروين رقم 6) - 333)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WAEL( KENZA( TRANSPORT

.SARL

غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

للحساب الخاص

االستراد و التوريد.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الحسيمة) (3(333  -  (6 ثاروين رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد اشهشار عمر)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد الصغير كمال):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 27 السيد اشهشار عمر عنوانه)ا()

 3(333 زنقة املعمورة حي باريو حدو)

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا() كمال  الصغير  السيد 

 3(333 الجديد) الحي  بدر  زنقة  (37

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 27 السيد اشهشار عمر عنوانه)ا()

 3(333 زنقة املعمورة حي باريو حدو)

الحسيمة املغرب

عنوانه)ا() كمال  الصغير  السيد 

 3(333 الجديد) الحي  بدر  زنقة  (37

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)62.

269I

Sté A. & I. EXPRESS

Sté CAFE WAN 3 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté(CAFE(WAN 3 SARL(AU
)) شارع عالل الفا�سي ، 333)3، 

الحسيمة املغرب
 Sté(CAFE(WAN 3 SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 
تيغانمي7 قرب الصف الحاج يحيى 
جماعة ازمور7 - 333)3 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAFE(WAN(3(SARL(AU
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
يحيى) الحاج  الصف  قرب  تيغانمي7 
الحسيمة) (3(333 (- جماعة ازمور7)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: أمي7) دير محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد دير محمد أمي7 عنوانه)ا()
38)شارع الحسن الثاني مركز املدينة)

333)3)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد دير محمد أمي7 عنوانه)ا()
38)شارع الحسن الثاني مركز املدينة)

333)3)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)72.
273I

FIDALIC CONSEIL

AL HAMRA EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدهار امتداد عمارة رقم 228 ، 

73333، مراكش املغرب
AL HAMRA EXPERTISE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة 
عي7 احميدة ) عمارة 6 الطابق 

االول شارع عالل الفا�سي - 73333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMRA EXPERTISE
خشير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)خبرة تأمي7 وخبرة فنية(.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
عي7 احميدة)))عمارة)6)الطابق االول)
شارع عالل الفا�سي)-)73333)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

املدغري) هاشم  موالي  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املدغري) هاشم  موالي  السيد 
عنوانه)ا()شارع يعقوب املنصور فيال)

رقم)2 73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املدغري) هاشم  موالي  السيد 
عنوانه)ا()شارع يعقوب املنصور فيال)

رقم)2 73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)735).
272I

A&T AUDITEURS CONSULTANTS

Esseprix
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS

 AV ABDELLAH GUENNOUN
 RUE(AL(YAMAN(LES 4 TEMPS

 BLOC(C(N 57 ، 90000، TANGER
MAROC

Esseprix شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني، الطابق الثالث، رقم 38 

- 8823) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535862

 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



5679 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Esseprix
:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

التجارية والتنقيب التجاري.
59)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
الزرقطوني،)الطابق الثالث،)رقم)38 

- 8823))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 RECIPROQUE : 33 الشركة)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 RECIPROQUE الشركة)
سانت) (53973 فرنسا) عنوانه)ا()

بيرتيفا7 فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سيشاستيا7) سوريل  السيد 
 56623 طريق غريهن) (23 عنوانه)ا()

أرادو7 فرنسا
أليساندرو) فيديريكو  السيد 
 35773 فير7 سور سيش) عنوانه)ا()

فير7 سور سيش فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)9266.
27(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KAMAL LUXURY
إعال7 متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
639) ، 73333، مراكش املغرب
KAMAL LUXURY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 639) - 

73333 مراكش املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2((752

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 Kamel DOUAOUI السيد) تعيي7 
 Andreas STRICKER والسيد)

مسيرا7 شريكا7 ملدة غير محددة.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل)
قيود) أي  وبدو7  ومنفصل  فردي 
 Kamel DOUAOU لكل من السيد)

.Andreas STRICKER(والسيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) (23 املادة) تعديل  على  املوافقة 

القانو7 املذكور.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233797.
273I

جمال الصدقي محاسب معتمد

شركة مرهون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

جمال الصدقي محاسب معتمد
شارع ابن سيناء رقم 86 الخميسات 

، 25333، الخميسات املغرب
شركة مرهو7 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي تجزئة 

حكمات رقم )23 ايت ايكو املركز 
الخميسات 25333 الخميسات 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(73(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (33 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مقاول االشغال املختلفة واليناء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)226.
277I

SOCIETE MODYANI SARL

CHARIFA BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

CHARIFA BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل 
بشارع محمد الخراز زنقة رقم 7 
تطوا7 - 93333 تطوا7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARIFA BEAUTY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحالقة و التجميل.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 7 رقم) زنقة  الخراز  محمد  بشارع 

تطوا7)-)93333)تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 233 (: اللهاله) شريفة  السيدة 
حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة شريفة اللهاله عنوانه)ا()
 23 رقم) زنقة  الخراز  محمد  شارع 
إقامة االما7 أ طابق)7)شقة)7)تطوا7)

93333)تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة شريفة اللهاله عنوانه)ا()
 23 رقم) زنقة  الخراز  محمد  شارع 
إقامة االما7 أ طابق)7)شقة)7)تطوا7)

93333)تطوا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))72.

275I

PRESTACOMPTA

TAKNA JARDIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 373, شيشاوة

72333، شيشاوة املغرب
TAKNA JARDIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني شيشاوة - 72333 شيشاوة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAKNA JARDIN



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5680

-2مقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)
في الزراعة وصيانة املنتزه والحدائق)

واألحياء
االشغال) مختلفة  في  مقاول  ((-

والشناء)
-3)تاجر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
72333)شيشاوة) (- الحسني شيشاوة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد عشد الهادي الرقيق)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: ابوليال) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: السيد عشد الهادي الرقيق)

بقيمة)233)درهم.
 533 (: ابوليال) فاطمة  السيدة 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرقيق) الهادي  عشد  السيد 
شيشاوة) النهضة  حي  عنوانه)ا()

72333)شيشاوة املغرب.
السيدة فاطمة ابوليال عنوانه)ا()
مار3) (33 لحديقة) االداري  السكن 
شارع لال عشلة تيزنيت)85333)تيزنيت)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الرقيق) الهادي  عشد  السيد 
شيشاوة) النهضة  حي  عنوانه)ا()

72333)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)22)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/)5.
276I

centre(d’affaires(sicilia

MSD INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc

MSD INDUSTRIEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 77 
زنقة 23 حي انس اسفي - 76333 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(532
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MSD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INDUSTRIEL
بإيجاز) الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION ET  :

.DEVELOPPEMENT
 77 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 76333 (- اسفي) انس  حي  (23 زنقة)

اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: السيد منير ايساف)

بقيمة)233)درهم للحصة).
533)حصة) (: السيد عمر سوالمي)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ايساف  منير  السيد 
اسفي) (76333 حي انس) (76 زنقة) (7

املغرب.
عنوانه)ا() سوالمي  عمر  السيد 
عمارة)2592)طريق)737))منانة)7)3 

بحرين)76333)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ايساف  منير  السيد 
اسفي) (76333 حي انس) (76 زنقة) (7

املغرب

عنوانه)ا() سوالمي  عمر  السيد 
عمارة)2592)طريق)737))منانة)7)3 

بحرين)76333)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)-.
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GESTION ALJANOUB

TANDIF SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا7 حي السعادة عمارة رقم 
) الطابق الثالث العيو7 ، 73333، 

العيو7 املغرب
TANDIF SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي شارع عشد 
هللا ابن الزوبير حي املسيرة رقم 7) 
العيو7 - 73333 العيو7 املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

39379
 

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) ((3(( مار3) (39 املؤرخ في)
 »TANDIF SUD«(تسمية الشركة من

. »MY HELP SERVICES«(إلى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/683.
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gefoco

 STE RANIM GLOBAL
MOGISTICS SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

 STE RANIM GLOBAL

MOGISTICS SARL AU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقلة 
القنادسة رقم 8 الشيار اسفي - 

76333 اسفي املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(597
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 RANIM GLOBAL MOGISTICS

.SARL AU
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)و تاجير اليات االشغال).
زنقلة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- اسفي) الشيار  (8 رقم) القنادسة 

76333)اسفي املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

23.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:
(: ازعريط) الحليم  عشد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
(: ازعريط) الحليم  عشد  السيد 

2333)بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ازعريط) الحليم  عشد  السيد 
دوار اوالد اسالمة لشخاتي) عنوانه)ا()

76333)اسفي املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ازعريط) الحليم  عشد  السيد 
دوار اوالد اسالمة لشخاتي) عنوانه)ا()

76333)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)-.
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5681 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

ACSERIS Expert-comptable

كافي سولوسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah (3
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
كافي سولوسيو7 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 
تطوا7 تجزئة إبن بطوطة الطابق 3 

رقم )6 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
كافي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سولوسيو7.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلدارية) والتعاقدات  الستشارات 

ودعم ششكة تكنولوجيا املعلومات
التدريب وسكرتارية.....

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 3 تطوا7 تجزئة إبن بطوطة الطابق)

رقم))6 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
233)حصة) (: السيد فهمي قشاش)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قشاش  فهمي  السيد 

فرنسا)23)78)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() قشاش  فهمي  السيد 

فرنسا)23)78)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)378).
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STE PATIPAYAS

STE PATIPAYAS SARL
إعال7 متعدد القرارات

STE PATIPAYAS
حي اريس2)8تجزئة اريس العسكرية 

الطابق السفلي ، 63333، وجدة 
املغرب

STE PATIPAYAS SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 2)8 حي 
ايريس العسكرية الطابق السفلي - 

63333 وجدة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.377(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت55))حصة من طرف بنعالل)

محمد لصالح بنعالل حسي7)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالةاملسير بنعالل محمد و تعيي7)
بنعالل حسي7 مسيرا جديدا للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفويت55))حصة من)
طرف بنعالل محمد لصالح بنعالل)
حسي7 تشعا لذلك تم تغيير الشند رقم)

6)و)7)من القانو7 االسا�سي
على) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 
محمد) بنعالل  استقالةاملسير  مايلي:)
و تعيي7 بنعالل حسي7 مسيرا جديدا)
للشركة تشعا لذلك تم تغيير الشند رقم)

27)من القانو7 االسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)777.
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Maitre Idriss el khatib

 CENTRE NEPHROLOGIE
ARRAYANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 CENTRE NEPHROLOGIE

ARRAYANE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد داوود زنقة بيروت رقم 5)2 - 

93333 تطوا7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32289

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE NEPHROLOGIE

. ARRAYANE
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز أمراض الكلى وغسيل الكلى.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
محمد داوود زنقة بيروت رقم)5)2 - 

93333)تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)8.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ماز7 بنونة):)83333)بقيمة)
23.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 97 السيد ماز7 بنونة عنوانه)ا()
ط) (5 عمارة) (3 بلوك) القاهرة  شارع 
تطوا7) (93333 والية سنتر) (6 رقم) (2

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 97 السيد ماز7 بنونة عنوانه)ا()
ط) (5 عمارة) (3 بلوك) القاهرة  شارع 
تطوا7) (93333 والية سنتر) (6 رقم) (2

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)835.

28(I

BCNG

STE: Southern Meda Group
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: Southern(Meda(Group
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - 
3363) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535332

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Southern Meda Group
اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم))9 - 

3363))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فهد مهداوي):)233.333,33 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2.333 (: مهداوي) فهد  السيد 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مهداوي  فهد  السيد 
بوعزة) دار  (68 باي) اوسيا7  اقامة 
الدارالشيضاء) ((3353 النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مهداوي  فهد  السيد 
بوعزة) دار  (68 باي) اوسيا7  اقامة 
الدارالشيضاء) ((3353 النواصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
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FIDUCIARE ECF

AFRAH PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 276

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

AFRAH PRESTIGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )6 ممر 
الشاطئ تجزئة ريو عي7 السشع الدار 

الشيضاء - 3533) الدار الشيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338779
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)دجنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عي7) ريو  تجزئة  الشاطئ  ممر  (6( («
3533))الدار) السشع الدار الشيضاء)-)
الشيضاء)املغرب»)إلى)»املركز التجاري)
(- 26أ عي7 السشع) و) (26 ))رقم) أمنية)

3533))الدار الشيضاء)املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827776.
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y.o.r.comptabilite

STE PARADIS D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

STE PARADIS D›OR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N° 190 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 LOT QRT ARTISANAL AIN
NOKBI(FES - 30000 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73532

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARADIS D’OR
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحرف اليدوية من النحا3.
 N° (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 293 LOT QRT ARTISANAL AIN
NOKBI FES - 33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)املغرب سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الغيوا7) محمد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: الغيوا7) محمد  السيد 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الغيوا7 عنوانه)ا() السيد محمد 
 ( حي االخالص) (6 عمارة) (27 الشقة)

زواغة فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الغيوا7 عنوانه)ا() السيد محمد 
 ( حي االخالص) (6 عمارة) (27 الشقة)

زواغة فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (37 بتاريخ) بفا3  التجارية 

2)3))تحت رقم)5523.
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fiduconsejo

STA-PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،
tetouan maroc

STA-PROJECTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املصلى 

وادي لو تطوا7 - 93333 تطوا7 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

322(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

STA- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJECTS

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)املتنوعة.

التجارة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 93333 (- تطوا7) لو  وادي  املصلى 

تطوا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيدة فطيمة االشقر)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فطيمة االشقر عنوانه)ا()
رقم) (36 شارع عشد هللا االحمر زنقة)

تطوا7) (93333 تطوا7) بوجراح  (7

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فطيمة االشقر عنوانه)ا()
رقم) (36 شارع عشد هللا االحمر زنقة)

تطوا7) (93333 تطوا7) بوجراح  (7

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)777.

286I
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tracom cg

NEW LOCATION ZAYD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tracom cg
 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC
NEW(LOCATION(ZAYD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
) قطعة رقم 25.386 تجزئة عزيزة 

زواغة - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LOCATION ZAYD
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات).
عنوا7 املقر االجتماعي):)متجر رقم)
تجزئة عزيزة) (25.386 قطعة رقم) ((

زواغة)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد الهارش الجياللي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الهارش الجياللي عنوانه)ا()
املرجة) (( تجزئة ندى الطابق) (7 رقم)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  الهارش  السيد 
 33333 بنسودة) تجزئة ندى  (7 رقم)

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))/223.
287I

CABINET CRCOM

ECO POWER CORP «EPC»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme(ETAGE(V.N(FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
 ECO(POWER(CORP «EPC«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
7 القطعة )79 تجزئة طارق 2 طريق 

عي7 السمن فا3 - 33333 فا3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ECO« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.POWER(CORP(«EPC
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال متنوعة
تاجر

مستورد.
عنوا7 املقر االجتماعي):)محل رقم)
7)القطعة))79)تجزئة طارق)2)طريق)
فا3) (33333 (- فا3) السمن  عي7 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد مسفر سيف الدين)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

(: عثما7) حسيني  صقلي  السيد 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) سيف  مسفر  السيد 
الرياض) تجزئة  (23 رقم) عنوانه)ا()
 33333 فا3) السمن  عي7  طريق 

فا3 املغرب.
عثما7) حسيني  صقلي  السيد 
الطابق) (3 الشقة) عنوانه)ا()
املدينة) أمينة  اللة  زنقة  )3ـ6)/7))
 33333 فا3) غيثة  إقامة  الجديدة 

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) سيف  مسفر  السيد 
الرياض) تجزئة  (23 رقم) عنوانه)ا()

طريق عي7 السمن فا3)33333  
)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)29)2.
288I

gefoco

STE LATREPC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

STE LATREPC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي توطي7 من 
طرف شركة سجمي رقم 295/293 

شارع شهيد عشد العالي بن شكرو7 

حي التقدم اسفي - 76333 اسفي 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)37)فبراير)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»توطي7 من طرف شركة سجمي رقم)

293/295)شارع شهيد عشد العالي بن)

 76333 (- شكرو7 حي التقدم اسفي)
تجزئة) (22 »رقم) إلى) املغرب») اسفي 

 5 رقم) درب  بوزيد  سيدي  الزهرة 

اسفي)-)76333)اسفي املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (37 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)238.

289I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RAF-ACH IMMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عشد املومن 69 ارض الصغير، 

الطابق الثاني ، 8833)، املحمدية 

املغرب

RAF-ACH IMMO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع طارق بن زياد و شارع زريدي 

غافور الرقم2 - 23333 بن سليما7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

RAF- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ACH IMMO SARL

غرض الشركة بإيجاز):)--االنعاش)

العقاري

-االشغال املختلفة

-التجارة.

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

شارع طارق بن زياد و شارع زريدي)

- 23333)بن سليما7) غافور الرقم2 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العربي اشبيهي):)53)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (53 (: رفيق) حميد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اشبيهي عنوانه)ا() العربي  السيد 

 23233 رقم72  عمارة  أوالد  حي 

بوزنيقة املغرب.

عنوانه)ا() رفيق  حميد  السيد 

 23233 عمارة) أوالد  حي  رقم63)

بوزنيقة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اشبيهي عنوانه)ا() العربي  السيد 

 23233 رقم72  عمارة  أوالد  حي 

بوزنيقة املغرب

عنوانه)ا() رفيق  حميد  السيد 

 23233 عمارة) أوالد  حي  رقم63)

بوزنيقة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) سليما7  بب7  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)276.

293I

STE BABOUZID

ALAZZABIYA SERVICES
إعال7 متعدد القرارات

STE BABOUZID

 AVENUE(MEKKA 1er(ETAGE

 NR 27 ، 70000، LAAYOUNE

MAROC

ALAZZABIYA SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوكالة )3 بلوك رقم 5)2 - 7333 

العيو7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(9975

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( مار3) (22 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 ALAZZABIYA(تصفية نهائية لشركة

SERVICES

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

 ALAZZABIYA(تصفية نهائية لشركة

SERVICES

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)697.

292I

جوهرة وسعيدي

HBM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا7 األستاذة جوهرة وسعيدي

موثقة ببركا7
زاوية شارع محمد الخامس وشارع 

بئر أنزرا7

إقامة بوبشر الطابق األول مكتب 
رقم 7 )أمام العمالة(.

 HBM« تأسيس شركة 

IMMOBILIER» ش.ذ.م.م.

مقرها االجتماعي: بركا7، 5 زنقة 
شتوتغارت حي الليمو7.

رأسمالها االجتماعي: 3.333.333,33 
درهم

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
وسعيدي) جوهرة  األستاذة  طرف 
موثقة ببركا7 بتاريخ)27)فبراير)))3)،)
(،(3(( فبراير) ((( بتاريخ) ومسجل 
سجل اإليداع) (: تحت املراجع اآلتية)
(،2773 باالستخالص) األمر  (،2773
القانو7) وضع  تم  مجانا،) الوصل 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املميزات اآلتية):)
 HBM« (: التسمية)

»IMMOBILIER
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.
للمقاولة:) املوحد  التعريف  رقم 

 .33(99787633333(
الهدف االجتماعي تهدف الشركة)

إلى):
تشييد) لغرض  األرا�سي  شراء) (-
أو) للسكن  املخصصة  املشاني 
الصناعي) أو  التجاري  االستخدام 

قصد بيعها أو استئجارها.
وكذلك) أشكاله  بجميع  الشناء) (-
الحفر) عمليات  بجميع  القيام 
الصحي) والصرف  باملياه  واإلمداد 

وإعداد أرصفة الطرق.)
-)جميع عمليات اإلنعاش العقاري)

والشناء)والتقسيم والتجزئة.
-)أعمال التجهيز،)تطوير املعدات،)
واجهات) تصميم  وإعادة  التقسيم 
أو) الحضري  باملدار  الواقعة  املشاني 

املدار القروي.)
العمليات) جميع  عام،) وبشكل  (-
املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر،)
من) أخرى  أو  بواحدة  جزئًيا  أو  كلًيا 
وذلك) أعاله،) إليها  املشار  العمليات 
نشاط) تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 
املشاركات) جميع  وكذلك  الشركة،)
بأي شكل) املشاشرة،) أو غير  املشاشرة 
من األشكال في الشركات التي تسعى)
ذات) أو  مماثلة  أهداف  تحقيق  إلى 

صلة.)

زنقة) (5 بركا7،) (.: املقر االجتماعي)
شتوتغارت حي الليمو7

املدة):)99)ابتداء)من تاريخ التقييد)
في السجل التجاري.

الرأسمال االجتماعي واملساهمو7:)
مشلغ) في  االجتماعي  الرأسمال  حدد 
)33,3.333.333))ثالثة ماليي7 درهم،)

مقسمة على النحو اآلتي:)
للسيد) بالنسشة  حصة  ((7333
درهم) (233 بنسشة) زاوي  بوزيا7 
 ,33(.733.333 للحصة الواحدة أي)

درهما.
للسيدة) بالنسشة  حصة  (3333
درهم) (233 بنسشة) حياة  داودي 
 33,333.333 أي) الواحدة  للحصة 

درهما.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد بوزيا7 زاوي الحامل للشطاقة)
 FA(9.698 رقم:) للتعريف  الوطنية 

ملدة غير محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
ببركا7) االبتدائية  املحكمة  ضشط 
عدد:) تحت  (، (39/33/(3(( بتاريخ)

 .8357/(3((
نسخة قصد النشر والشيا7

األستاذة):جوهرة وسعيدي)

موثقة).

29(I

KAOUN

ORIGINAL BATI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

KAOUN
 N°17 LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ORIGINAL BATI TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اسكجور 
تجزئة برادي ) رقم 665 الطابق 2 
مراكش - 73333 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.2((3(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( مار3) (32 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»933.333)درهم»)أي من)»233.333 
عن) درهم») (2.333.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)833).
293I

gefoco

STE METARED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

STE METARED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
رقم 32 الرقم )) بلوك 6) حي 

اموني اسفي - 76333 اسفي املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(592
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. METARED
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء).
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم)32)الرقم))))بلوك)6))حي اموني)

اسفي)-)76333)اسفي املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد توفيق مزيا7):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيد رضوا7 كاني)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد توفيق مزيا7):)533)بقيمة)
233)درهم.

بقيمة) (533 (: السيد رضوا7 كاني)
233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مزيا7  توفيق  السيد 
اسفي) الزاوية  زنقة مساكلة حي  (25

76333)اسفي املغرب).
عنوانه)ا() كاني  رضوا7  السيد 
3)2)بلوك)8)حي كاوكي اسفي)76333 

اسفي املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مزيا7  توفيق  السيد 
اسفي) الزاوية  زنقة مساكلة حي  (25

76333)اسفي املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)-.
297I

fidia(audit

ك 3 ر بغموا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani (32

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc

ك 3 ر بغموا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 32) زنقة 
مصطفى املعاني الطابق االول رقم 6 
الدار الشيضاء 3233) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

3)ر) :)ك) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

بغموا.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوا7 املقر االجتماعي):)32))زنقة)

مصطفى املعاني الطابق االول رقم)6 

3233))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: املطلب) عشد  العشادي  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املطلب) عشد  العشادي  السيد 

كاليفورنيا) رياض  اقامة  عنوانه)ا()

الهاشمي) شارع  (38 ش) (37 عمارة)

الفاللي)3333))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

املطلب) عشد  العشادي  السيد 

كاليفورنيا) رياض  اقامة  عنوانه)ا()

الهاشمي) شارع  (38 ش) (37 عمارة)

الفاللي)3333))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825956.

295I

CMA GESTION

AIX KABAJ PALAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

CMA GESTION

 RESIDENCE(WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AIX KABAJ PALAIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حارة 

السورة طريق سيدي بوهاربة رقم 

27 - 73333 مراكش املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.96775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) ((( املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()زوزور)

جو7 جيل جيلشير كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)878).

296I

iso(fidus

2D PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

iso(fidus

73)مكتب رقم) )3)رقم) حي األمال)

36)طابق الثاني تيط مليل دارالشيضاء)

،)9673)،)دارالشيضاء)املغرب

ذات) شركة  ((D PLASTIC

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع) (

املغرب العربي عمارة زبيري رقم البريد)

(- عي7 حرودة املحمدية) (( طابق) (98

8833))املحمدية املغرب.



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5686

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
 36 بتاريخ) (5687 عدد) الرسمية 

أكتوبر)2)3).
بدال من):)وعي7):

السيد عشد الكشير بودا7 وعنوانه)
الشطيبية) علي  سيدي  والد  دوار 
املحمدية) ((8823 شالالت املحمدية)

املغرب كمصفي للشركة)
يقرأ):)وعي7):

السربوتي وعنوانه) السيد محمد 
مليل) تيط  (26 رقم) (( االمل) حي 
الشيضاء) الدار  ((9673 الشيضاء)

املغرب كمصفي للشركة)
الشاقي بدو7 تغيير.

297I

STE HTCPRO SARL

VAMOS-CINE PROD 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
 VAMOS-CINE PROD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم 78 تجزئة الفلي7 

اإلضافي - )5)75 عالل الشحراوي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VAMOS-CINE PROD
اإلنتاج) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

السينمائي والسمعي الشصري.
املعلومات) خدمات  مقاول  (-

التجارية.
-)تنظيم اللقاءات..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
السفلي رقم)78)تجزئة الفلي7 اإلضافي)

- )5)75)عالل الشحراوي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: اسحيت) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اسحيت  أحمد  السيد 
مديونة) عي7  شارع  (57 عمارة) (33

بطانة)22333)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اسحيت  أحمد  السيد 
مديونة) عي7  شارع  (57 عمارة) (33

بطانة)22333)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

))3))تحت رقم)357.

298I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE PNEUMATIQUE
ICHRAQ SARL )شركة 
بنوماتيك اشراق ش.م.م(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY(BARAKA(SOFIA «B«
 BUREAU(N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE PNEUMATIQUE ICHRAQ

 SARL

)شركة بنوماتيك اشراق ش.م.م( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل 
 I 72 الكائن بتجزئة اشراق رقم

بوفكرا7 مكنا3 - 53233 مكنا3 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PNEUMATIQUE ICHRAQ SARL

)شركة بنوماتيك اشراق ش.م.م(.
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلطارات)
عاد تجديدها))تاجر()

ُ
املستعملة أو امل

بالتفصيل
أو) التحقق  )مقاول  املركشات) (-

الصيانة(
-)تنظيف تنجيد السيارات..

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 I  72 رقم) اشراق  بتجزئة  الكائن 
مكنا3) (53233 (- بوفكرا7 مكنا3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: املالك) عشد  بوعزة  ايت  السيد 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
533)حصة) (: السيد الناصري بوعزة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املالك) عشد  بوعزة  ايت  السيد 
الدير) اقدار  بالل  ايت  عنوانه)ا()

الحاجب)52333)الحاجب املغرب.
السيد الناصري بوعزة عنوانه)ا()
احداف ازرو) (3 تجزئة النخيل) (268

53233)ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

املالك) عشد  بوعزة  ايت  السيد 
الدير) اقدار  بالل  ايت  عنوانه)ا()

الحاجب)52333)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم))232.
299I

CHM consulting strategy

SALON VOGUE JFK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHM consulting strategy
مجموعة ب رقم 277 شارع 

السعديي7 ، 3)533، مكنا3 املغرب
SALON VOGUE JFK SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة ج ) 
شقة 36 طابق أر�سي النخيل املصلى 

- 53363 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66683
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SALON VOGUE JFK SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-)تصفيف)

الشعر و العناية بالجمال.
الجسم) وعالجات  الحمامات  (-

األخرى.
أنشطة العالج الحراري والعالج) (-

بمياه الشحر.
-)استيراد وتصدير)-)تجارة)-)أعمال)

متنوعة..
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
النخيل) أر�سي  طابق  (36 شقة) (( ج)

املصلى)-)53363)مكنا3 املغرب.



5687 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة التاقي):)733)حصة)
بقيمة)73.333)درهم للحصة).

حصة) (333 (: بيا) كوثر  السيدة 
بقيمة)33.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عمارة) السيدة كوثر بيا عنوانه)ا()
النخيل) أر�سي  طابق  (36 شقة) (( ج)

املصلى)53363)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() التاقي  فاطمة  السيدة 
أر�سي) طابق  (36 شقة) (( ج) عمارة 
مكنا3) (53363 املصلى) النخيل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2336.
(33I

FLASH ECONOMIE

 CABINET ZOUANATE
SAMIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ZOUANATE SAMIA
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: إقامة كالريس 
مكتب رقم 23 زنقة محمد الشقال 

جيليز - مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(37(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 CABINET ZOUANATE
SAMIA:تسمية الشركة

محاسب) (: غرض الشركة بإيجاز)
(، حسابات) ومراجعة  (، قانوني)

واستشارات
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
زنقة محمد) (23 كالريس مكتب رقم)

الشقال جيليز)-)مراكش
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 53.333 الشركة:) رأسمال  :مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي
 533 (: ازوانات) سامية  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء
عنوانها) ازوانات  سامية  السيدة 
زنقة ابن تومرت فيال التجاني جيليز)

-)مراكش
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
عنوانها) ازوانات  سامية  السيدة 
زنقة ابن تومرت فيال التجاني جيليز)

-)مراكش
باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  لالستثمار  الجهوي 

)3)مار3)))3))تحت رقم))3573)
(32I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE SCOLAIRE GREEN
SCHOOL PRIVE
إعال7 متعدد القرارات

 GROUPE SCOLAIRE GREEN
SCHOOL PRIVE

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها)2.333.333.33درهم

(– (3 زنقة) (،53 (، املقر اإلجتماعي)
مجموعة)W-االلفة الدار الشيضاء

اجتماع) محضر  -2بمقت�سى 
الجمعية العمومية غير العادية بالدار)
يناير) ((2 بتاريخ) املؤرخ  الشيضاء)

328))للشركة)
 GROUPE SCOLAIRE املسماة-)
شركة) (GREEN SCHOOL PRIVE
رأسمالها) املسؤولية  محدودة 

مقرها) 2.333.333.33درهم-)
مجموعة) زنقة  (،53 (، اإلجتماعي)

تقرر ما) الدار الشيضاء،) (- W-االلفة)

يلي):

533.))حصة من السيد) ·)تفويت)

شركة) الى  شادي  نبيل  الفتاح  عشد 

مقرها) (SCHOOL INVEST شركة)

355)شارع) أالجتماعي الدار الشيضاء:)

العاشر.) الطابق  الخامس  محمد 

.تتعريفها) ((62.695 سجلها التجاري)

الجشائي)73799366)ممثلها القانوني)

السيد عشدالنبي بن الشريف

·)استقالة السيد عشد الفتاح نبيل)

شادي من منصشه كمسير للشركة مع)

اعطائه التبرئة الكاملة.

بن) النبي  عشد  السيد  تعيي7 

فبراير) (23 بتاريخ) ،مزداد  الشريف)

بطريق) يقطن:) فا3  بمدينة  (2966

امليريا) اقامة  األندلس  تجزئة  تدارت 
التعريف) كاليفورنيا بطاقة  ((5 رقم)

وحيدا) مسيرا  (BK الوطنية3962) 

ملدة غير محددة

من) و23) (-6 تغيير الشندين رقم) (·

القانو7 األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ((-

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضشط 

 (328 فبراير) (25 بتاريخ) الشيضاء)

تحت رقم)33657687.

قصد النشر و اإلعال7

(3(I

sofoget

LB FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

LB FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرباط 

شارع األبطال عمارة 22 رقم 3 ---- 

الرباط املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.237393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املغيت) عشد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (533 بندادا)

السيد) لفائدة  حصة  (533 أصل)

فبراير) (39 بتاريخ) اليماني  فوزي  )ة()

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)878))2.

(33I

sofoget

LB FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

LB FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرباط 

شارع األبطال عمارة 22 رقم 3 - ----- 

الرباط املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.237393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) (39 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

اليماني فوزي كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)878))2.

(37I
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FIDACTIVE

ATLANTIS BAY
إعال7 متعدد القرارات

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

ATLANTIS BAY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: موطن 
لدى WEDOM بلوك 5) شارع 

تطوا7 رقم 233 مكتب رقم 5 و6 
الطابق الثالث الحي املحمدي - 

83333 اكادير املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.38333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)
 100،000.00 زيادة رأ3 املال من) (*
(، درهم) (1،000،000.00 إلى) درهم 
حصة جديدة) (9،000 وذلك بإنشاء)
ليتم) (، نقدي) بدفع  تحريرها  يتم  (،
(- تحريرها بالكامل على النحو التالي:)
 7733 أرزاز:) الحسن  السيد محمد 
حصة)،)-)السيد محمد لحلو:)2333 

حصة),)
على) ينص  الذي  (:(- رقم) قرار 
مايلي:)**)استقالة السيد محمد لحلو)
من منصشه كمسير للشركة ابتدا من)

.(3((-3(-37
على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 
مايلي:)*)تعيي7 السيد محمد الحسن)
 L NR 235(أرزاز)،)الساكن ب القطاع
حي فونتي اكادير)،)مغربي الجنسية)،)
في سال وحامل) (32.39.2973 مواليد)
 JB68789 رقم) الوطنية  للشطاقة 
كمسير) (33.36.(3(5 لغاية) صالحة 

وحيد للشركة لـ)فترة غير محدودة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:( رقم) بند 
أصشحت الشركة شركة ذات) مايلي:)
مسئولية محدودة))SARL()وتم تحيي7)

نظامها األسا�سي بالكامل.)يتوزع رأ3)

املال على النحو التالي:)-)السيد محمد)

(، 7733)حصة نقدية) الحسن أرزاز:)

حصة) (2.333 السيد محمد لحلو:) (-

حصة) مرابط:2.333) نقدية,-رشيد 

نقدية).)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)))2389.

(35I

N(M CONSEIL-SARL

MR.BENS CAFE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

MR.BENS CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

سيدي محمد الناضور - 333)6 

الناضور املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.296(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((3(( يناير) (37 املؤرخ في)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

الناضور) محمد  سيدي  »شارع  من)

إلى) املغرب») الناضور  (6(333  -

الطابق) (27 رقم) االيما7  »مجموعة 

سال) (22333 (- تبريكت سال) االر�سي 

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)369.

(36I

االستادة الوزاني الشاهدي

 YASSINE ياسين ادسيون
EDITION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االستادة الوزاني الشاهدي
فا3 شارع فرحة حشاد اقامة 

 fes av farhat ( فرحة حشاد شقة
 hachad(rce(farhat(hachad،

33333، فا3 املغرب
 YASSINE 7ياسي7 ادسيو

EDITION شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 73 
مكاتب املستقشل الطابق ) مكتب 
رقم 8 شارع موالي رشيد طريق 

صفرو - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72737

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ياسي7) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.YASSINE EDITION(7ادسيو
غرض الشركة بإيجاز):)تصميم و)
انتاج و طشاعة و تحرير جميع الوثائق)
الرسومية،) املستندات  املكتوبة،)
الوثائق الرقمية،)مستندات الصوت)
عبر) توزيعها  و  الشصري،) السمعي  و 
جميع القنوات املادية و االفتراضية.).

 73 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
مكتب) (( الطابق) املستقشل  مكاتب 
طريق) رشيد  موالي  شارع  (8 رقم)

صفرو)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 73.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 733 (: برادة) ذكير  محمد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
السيد) الشركاء) ومواطن  وصفات 
)2)ممر) محمد ذكير برادة عنوانه)ا()
دي موريي انفا)3333))الدار الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ذكير برادة عنوانه)ا()
)2)ممر دي موريي انفا)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)3))2.
(37I

ETS COMPTA HOUSE

 OUBENALI
 INTERNATIONAL TRADING

CO.LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

 OUBENALI INTERNATIONAL
TRADING CO.LTD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

القشاب خنيفرة - 57333 خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(72

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 OUBENALI INTERNATIONAL

.TRADING CO.LTD
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد)-املفاوضة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 57333 (- خنيفرة) القشاب  النهضة 

خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: اوبن علي طارق) السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اوبن علي طارق عنوانه)ا()
حي السعادة القشاب خنيفرة)57333 

خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوبن علي طارق عنوانه)ا()
حي السعادة القشاب خنيفرة)57333 

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)232.
(38I

SACOFI

LAYA ISKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACOFI
 7RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA Maroc
LAYA ISKAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

جياللي العريبي الطابق 8 رقم 28 
الدار الشيضاء 3233) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
527767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 غشت) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LAYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ISKAN
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
غير) و  املنقولة  العقارات  بائع 

املنقولة
منعش عقاري

الشحت و شراء)االرا�سي للشناء
دراسة وتشييد املشاني واألجنحة) (

والفيالت واملشاني واملنشآت
بجميع) تقوم  التي  الشركة 
أو) السكني  لالستخدام  اإلنشاءات 
باألصالة عن) (، الصناعي أو التجاري)

نفسها أو نيابة عن الغير
األعمال) بكافة  الشركة  تقوم 
العامة والخاصة وتوصيل املنتجات)
بما في) الجاهزة وجميع أعمال الشناء)

ذلك األعمال الكبرى.
واملشاني) األرا�سي  جميع  تحسي7 

بكافة أعمال الصالحية وغيرها
الجبس) لتصنيع  ورش  انشاء)
والتدخل) وغيرها  والكهرباء) والنجارة 

في مجال الشناء..
زنقة) (26 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 28 رقم) (8 الطابق) العريبي  جياللي 
3233))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحما7:) عشد  عمراني  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحما7) عشد  عمراني  السيد 
طابق) بارتينو7  زنقة  (5 عنوانه)ا()

الدار) ((3233 الشيضاء) (2 شقة) (2

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرحما7) عشد  عمراني  السيد 
طابق) بارتينو7  زنقة  (5 عنوانه)ا()

الدار) ((3233 الشيضاء) (2 شقة) (2

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

شتنبر)2)3))تحت رقم)797779.

(39I

TSAPROMO

)TSAPROMO (تسا برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TSAPROMO

23 زنقة الحرية الطابق 3 رقم 5 ، 

3)32)، الدار الشيضاء املغرب

تسا برومو) TSAPROMO( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 3)32) 

الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(7699

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(TSAPROMO((برومو

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري)

زنقة) (23 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 (32(3 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

رضوا7) احمد  الشفيق  السيد 

درهم) (37.333 بقيمة) حصة  (373  :

للحصة).

السيد الشفيق هاشم امي7):)333 

حصة بقيمة)33.333)درهم للحصة).

حصة) (333 (: ندير) طه  السيد 

بقيمة)33.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رضوا7) احمد  الشفيق  السيد 
السالم) عشد  زنقة  ((3 عنوانه)ا()

الدار) ((3(53  2 الطابق) الخطابي 

الشيضاء)املغرب.

امي7) هاشم  الشفيق  السيد 

دوار مر3 السكار مديونة) عنوانه)ا()

9793))الدار الشيضاء)املغرب.
السيد طه ندير عنوانه)ا()زنقة)9) 
الدار) ((3723 تجزئة غيونمر) (3 رقم)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رضوا7) احمد  الشفيق  السيد 
السالم) عشد  زنقة  ((3 عنوانه)ا()

الدار) ((3(53  2 الطابق) الخطابي 

الشيضاء)املغرب
السيد طه ندير عنوانه)ا()زنقة)9) 
الدار) ((3723 تجزئة غيونمر) (3 رقم)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 36 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)28)833.

(23I
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afaqconseil

SABYAS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SABYAS IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنيت 
بيوزنيس سانتر طريق مسلم تجزئة 
بوكار الطابق 3 الشقة رقم 27 باب 
دكالة مراكش - 73333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3635

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)32 

مار3)))3))تم إعداد القانو7)

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SABYAS IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

زنيت) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

بيوزنيس سانتر طريق مسلم تجزئة)

باب) (27 الشقة رقم) (3 بوكار الطابق)

مراكش) (73333 (- مراكش) دكالة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بن الدرقاوي عشد اللطيف:)

233)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بن الدرقاوي عشد اللطيف)

 85 رقم) (2 تجزئة االزدهار) عنوانه)ا()

طريق اسفي)73333)مراكش مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن الدرقاوي عشد اللطيف)

 85 رقم) (2 تجزئة االزدهار) عنوانه)ا()

طريق اسفي)73333)مراكش مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233877.

(22I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

NORTE-MED TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

NORTE-MED TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قطعة 6 

مستودع رقم 65 منطقة األنشطة 

االقتصادية للفنيدق املنطقة الحرة 

لوادي النيكرو - 93233 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32295

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTE-MED TRADING

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتخزين وتوزيع وبيع وإعادة تصدير)

املنسوجات ومنتجات املالبس.

 6 :)قطعة) عنوا7 املقر االجتماعي)

األنشطة) منطقة  (65 رقم) مستودع 

االقتصادية للفنيدق املنطقة الحرة)

الفنيدق) (93233 (- النيكرو) لوادي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد كزناي):)373)حصة)

بقيمة)233,33)درهم للحصة).

السيد ياسي7 كزناي):)333)حصة)

بقيمة)233,33)درهم للحصة).

السيد عدنا7 كزناي):)333)حصة)

بقيمة)233,33)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كزناي  محمد  السيد 

الصفا) اقامه  امللكي  الجيش  شارع 

واملروه الطابق)7)شقة رقم)7 93373 

تطوا7 املغرب.

عنوانه)ا() كزناي  ياسي7  السيد 

 93373  6 شارع بورسعيد زنقه رقم)

تطوا7 املغرب.

عنوانه)ا() كزناي  عدنا7  السيد 

 93373 شارع بورسعيد زنقه رقم) 

تطوا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كزناي  محمد  السيد 

الصفا) اقامه  امللكي  الجيش  شارع 

واملروه الطابق)7)شقة رقم)7 93373 

تطوا7 املغرب

عنوانه)ا() كزناي  ياسي7  السيد 

 93373  6 شارع بورسعيد زنقه رقم)

تطوا7 املغرب

عنوانه)ا() كزناي  عدنا7  السيد 

 93373  ( شارع بورسعيد زنقه رقم)

تطوا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)838.

(2(I

FO CONSULTUNG SARL AU

STE FIZATEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE(AL

 ADDARISSA(HASSAN ،

100000، RABAT(MAROC

STE FIZATEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 72 شارع 

بحريني محمد بلخضر الدور الثاني 

رقم ) وجدة )م( - 63333 وجدة 

مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

36772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(2 مار3) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FIZATEC

املراقشة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحماية من السرقة.
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72)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

الثاني) الدور  بلخضر  محمد  بحريني 
وجدة) (63333 (- )م() وجدة) (( رقم)

مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 833 (: فزازي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد محمد فزازي):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى فزازي عنوانه)ا()
يحيى) سيدي  بام  ((( رقم) (8 زنقة)

وجدة)63333)وجدة مغرب.

عنوانه)ا() فزازي  محمد  السيد 
يحيى) سيدي  بام  ((( رقم) (8 زنقة)

وجدة)63333)وجدة مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى فزازي عنوانه)ا()
يحيى) سيدي  بام  ((( رقم) (8 زنقة)

وجدة)63333)وجدة مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (33 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

2)3))تحت رقم)769.

(23I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AIT EAZZA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°79

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE AIT EAZZA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرشيدية 

- 333)5 الراشيدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(( مار3) (22 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (3.383.333«

 3.733.333« إلى) درهم») ((3.333«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)239.

(27I

STE(FIDU(WHITE

EL MAJD PLANTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE(FIDU(WHITE

 RESI(SABRINE(BLOC(F(ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT ، 65800،

TAOURIRT MAROC

EL MAJD PLANTATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

السالويت سيدي علي بلقاسم - 

65833 تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( 37)مار3) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) (EL MAJD PLANTATION

وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)

السالويت) دوار  اإلجتماعي  مقرها 

 65833 (- بلقاسم) علي  سيدي 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  تاوريرت 

تحقيق الهدف الهدف االجتماعي.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- بلقاسم) علي  سيدي  السالويت 

65833)تاوريرت املغرب.)

و عي7:

الكيحل) الحميد  عشد  السيد)ة()

سيدي) السالويت  دوار  عنوانه)ا() و 

علي بلقاسم)65833)تاوريرت املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)22)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/72.

(25I

ADEV Consulting sarl

GHALICAFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl

 Route(de(Tanger(km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC

GHALICAFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

األندلس مجموعة ب شارع ) رقم 

27 مكرر الطابق السفلي - 253)9 

القصر الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHALICAFE
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغدائية العامة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) (( شارع) ب  مجموعة  األندلس 
 9(253 (- مكرر الطابق السفلي) (27

القصر الكشير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: محمد) العسري  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العسري محمد عنوانه)ا()
 2 رقم) (2 رقم) شارع  البساتي7  حي 

253)9)القصر الكشير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العسري محمد عنوانه)ا()
 2 رقم) (2 رقم) شارع  البساتي7  حي 

253)9)القصر الكشير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) الكشير  بالقصر  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)59.
(26I

FLASH ECONOMIE

DNS-PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DNS-PRO
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 53.333,33 درهم

املقر اإلجتماعي: 355 شارع محمد 
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الخامس الطابق التاسع الدار 
الشيضاء

السجل التجاري 278.682 التعريف 
الجشائي3)2)268 

تصفية الشركة
بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالدار)
 (3(2 نونبر) (2( بتاريخ) الشيضاء)

DNS-PRO(للشركة املسماة
تقرر ما يلي):

النهائي) الحساب  على  املوافقة 
لحل التصفية.

تبرئة ذمة املصفي.
النهائية) التصفية  استنتاج 

للشركة.
التشطيب من السجل التجاري

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضشط 
))3))تحت) 8)مار3) الشيضاء)بتاريخ)

رقم.)6)8259
قصد النشر و اإلعال7

(27I

sofoget

SOACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
SOACTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي القنيطرة 

2) شارع موالي عشد العزيز - 27333 
القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8637
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(( يناير) (35 في) املؤرخ 
األلواح) »صنع  من) الشركة  نشاط 

املعدنية لوحات ترخيص السيارات
)اشغال عامة و أعمال الشناء

استيراد و تصدير
املعدنية) األلواح  »صنع  إلى) («

لوحات ترخيص السيارات

)اشغال عامة و أعمال الشناء».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)93653.
(28I

ISDM CONSULTING

GROUPE DCHEIRA ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو7 املغرب
 GROUPE DCHEIRA ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 
مركز جماعة دشيرة بدو7 رقم 
امام جماعة دشيرة - 73333 

LAAYOUNE املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (39 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بنمسعود سيداتي كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/)58.
(29I

POLY FISC 

 CASA GENERAL TRADING ‘
‘ CAGETRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

 CASA(GENERAL(TRADING ’
CAGETRA ’ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 229 شارع 
عشد املومن آطشق ) رقم شقة رقم 

28 الدار الشيضاء رقم 3) دورة اللوز 
عي7 الحلوف الحفايا بوسكورة 
النواصر )728) الدار الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(35599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( يناير) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعيد العاللي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  ((.333
يناير) (29 بتاريخ) لحمياني  هشام 

.(3((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825659.
((3I

CABINET BAHMAD

MEDI QUEST AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش، 

73333، مراكش املغرب
MEDI QUEST AGADIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم) الطابق األول الهدى - 83333 
أكادير املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79625
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الطابق األول الهدى) »مكتب رقم))
83333)أكادير املغرب»)إلى)»الهدى ف)

27)الهدى)-)83333)اكادير املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238872.
((2I

sofoget

SOACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
SOACTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

2) شارع موالي عشد العزيز - 27333 
القنيطرة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8637
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( يناير) (35 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()عشيل)

رضوا7 كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)93653.
(((I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

LOOK N LOOK
إعال7 متعدد القرارات

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
285 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساد3 ، 
3233)، الدار الشيضاء املغرب

LOOK N LOOK »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 
533.333 درهم

املقر االجتماعي : رقم 25 تجزئة 
التيسير، ليساسفة الحي الحسني 

الدار الشيضاء
خفض رأسمال الشركة
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رفع رأسمال الشركة
اإلسثتنائي،) القرار  بمقت�سى 
 LOOK’N LOOK الشركة) لشركاء)
SARL)،)بتاريخ)22فبراير)))3))،)تمت)

املصادقة على ما يلي):
بما) الشركة  رأسمال  خفض 
مقابل) درهم  (5333.33 قدره)
غاية) إلى  متراكمة  خسائر  مقاصة 

(3(2/39/33
قدره) بما  الشركة  رأسمال  رفع 
233.333)درهم مقابل مقاصة ديو7)
لفائدة) مستحقة  و  سائلة  ثابتة،)

الشركاء.
القانو7) من  (7 الشند) تعديل 

األسا�سي للشركة.
الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 
الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (37 يوم)

8257(7
بتعديل) التصريح  إيداع  تم 
يوم) السجل التجاري بالدار الشيضاء)

37)مار3)))3))تحت رقم))875.
بمثابة اعال7

((3I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

LOOK N LOOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LOOK N LOOK
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 

233.333 درهم
املقر االجتماعي : رقم 25 تجزئة 

التيسير، ليساسفة الحي الحسني 
الدار الشيضاء

املصادقة على تفويت حصص
اإلسثتنائي،) القرار  بمقت�سى 
 LOOK’N LOOK الشركة) لشركاء)
SARL)،)بتاريخ)27فبراير)))3))،)تمت)

املصادقة على ما يلي):
طرف) من  حصة  (933 تفويت)
الشركة مونسك أنفست ش.م.م ذات)
 MONSK INVEST الشريك الوحيد)
SARL AU)لفائدة السيد محمد سعد
تغيير الشند)7)من القانو7 األسا�سي)

للشركة.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  ((3(( مار3) (37 يوم)

8257(5

تم إيداع التصريح بتعديل) (.III

يوم) السجل التجاري بالدار الشيضاء)

37)مار3)))3))تحت رقم)8753.

بمثابة اعال7

((7I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

N.H.B SERVICES خدمات

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 N.H.B SERVICES SARL AU

خدمات)N.H.B)ش.م.م)

رأسمالها)23.333)درهم

شارع) (77 (: االجتماعي) املقر 

الدار) الخامس  الطابق  ياقوت  لال 

الشيضاء

تحويل املقر االجتماعي

 N.H.B I/)طشقا لقرار مسير شركة)

 N.H.B SERVICES خدمات ش.م.م)

(،(3(( فبراير) ((2 بتاريخ) (SARL AU

تم اتخاد القرارات التالية):

تحويل املقر االجتماعي للشركة) (•

شارع أنفا،) (،232 الدارالشيضاء،) إلى:)

إقامة ازور مكتب)22ب.

القانو7) من  (7 الشند) تعديل  (•

األسا�سي للشركة.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم  (/ (II

الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  مار3))3)) (38 يوم)

.825935

تم إيداع التصريح بتعديل) (/ (.III

يوم) السجل التجاري بالدار الشيضاء)

38)مار3)))3))تحت رقم)8973.

بمثابة إعال7

((5I

High practical training and consulting

برسنغ دي سنطر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

 High practical training and
consulting

 Lot wifak residence el warda
 1422 Lot(wifak(residence(el

 warda 1422، 12010، TEMARA
Maroc

برسنغ دي سنطر شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي فركسيو 
7 مكزه عمارة رقم 7 الصخيرات - 

353)2 الصخيرات املغرب.
خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23(775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) ((2 في) املؤرخ 
خفض رأسمال الشركة بمشلغ قدره)
 233.333« أي من) درهم») (73.333«
عن) درهم») (33.333« إلى) درهم»)

طريق):)تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم))765.
((6I

FDBM Consulting

جسر سيرفيس كروب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
جسر سيرفيس كروب شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

غينيا عمارة الشوعامي الطابق األول 
الشقة رقم ) - 57353 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

جسر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سيرفيس كروب.

غرض الشركة بإيجاز):)الطشاعة)،)

أشغال مختلفة والتجارة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

غينيا عمارة الشوعامي الطابق األول)

ميدلت) (57353  -  ( رقم) الشقة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد رضوا7 ايت بداز)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوا7 ايت بداز عنوانه)ا()

منصور) ايت  الجوال7  شارع  (57

57353)ميدلت املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوا7 ايت بداز عنوانه)ا()

منصور) ايت  الجوال7  شارع  (57

57353)ميدلت املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

))3))تحت رقم))7.

((7I
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FDBM Consulting

جينيرال اوطو ربيد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
جينيرال اوطو ربيد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 
الرازي ايت الربع - 57353 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جينيرال)

اوطو ربيد.
صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واألشغال) التجارة  السيارات؛)

املختلفة.
زنقة) ((6 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
ميدلت) (57353 (- الربع) ايت  الرازي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: لشهب) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمزة لشهب عنوانه)ا()27 
تجزئة الكرم)57353)ميدلت املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة لشهب عنوانه)ا()27 
تجزئة الكرم)57353)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

))3))تحت رقم)72.

((8I

sofoget

CHOUPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CHOUPROM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
36 زنقة زمزم مكتب 2 27333 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39785

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( يناير) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خيار) شكري  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
لحسن بقادير بتاريخ)37)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)7))فبراير)

))3))تحت رقم)93572.

((9I

sofoget

CHOUPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CHOUPROM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
36 زنقة زمزم مكتب 2 - 27333 

القنيطرة املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39785

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(( يناير) (37 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()بقادير)

لحسن كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)7))فبراير)

))3))تحت رقم)93572.
(33I

CABINET BAHMAD

MEDI QUEST AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش، 

73333، مراكش املغرب
MEDI QUEST AGADIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الهدى ف 
27 الهدى - 83333 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79625
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سني) نسرين  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  ((6.333 سليطي7)
لفائدة) حصة  ((6.333 أصل) من 
 MEDI QUEST الشركة) )ة() السيد)

GROUP)بتاريخ)29)يناير)))3).

تفويت السيد))ة()سعيد فتح-هللا)
حصة اجتماعية من أصل) ((6.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  ((6.333
 MEDI QUEST GROUP الشركة)

بتاريخ)29)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238872.
(32I

OUTSOURCING ADVISORY

لوجينوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 77

CASABLANCA MAROC
لوجينو3 »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 73) 

شارع زركتوني املغرب 333)) الدار 
الشيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7((373
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 CUCINE( كازابالنكا) لوب  مطشخ 

(LUBE CASABLANCA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827529.
(3(I

CCE SERVICES

BEN›S MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CCE SERVICES
الرقم 297 تجزئة الوفا الطابق 
الثاني شقة رقم 9 ، 3)88)، 

املحمدية املغرب
BEN›S MARKET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة 
رياض اللوزية سفلي الرقم 232 

متجر رقم 32 بني يخلف - 8833) 
املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5375
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 5))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مشلغ  (BEN’S MARKET
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
اإلجتماعي اقامة رياض اللوزية سفلي)
بني يخلف) (32 232)متجر رقم) الرقم)
نتيجة) املغرب  املحمدية  ((8833  -
وموافقتهم على) الشركاء) إجماع  (: ل)

تصفية الشركة..
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 232 الرقم) سفلي  اللوزية  رياض 
 (8833 (- بني يخلف) (32 متجر رقم)

املحمدية املغرب.)
و عي7:

و) ادريس  ابن  اكرام  السيد)ة()
 7 الطابق) (( اقامة بلفدير) عنوانه)ا()
 (8833 بني يخلف) ((3 ))شقة) م 3)
)ة() كمصفي) املغرب  املحمدية 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)528.
(33I

ائتمانية الفضيلة

IKHAWINE CHYADMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 9)5 شقة رقم 7 الطابق 

) الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي 
مراكش ، 73373، مراكش املغرب
IKHAWINE(CHYADMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 6)5 

شقة رقم 2 الطابق األر�سي الوحدة 

5 الداوديات - 76333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IKHAWINE(CHYADMA

غرض الشركة بإيجاز):)املقاول في)

األشغال املختلفة أو الشناء.
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)6)5 

شقة رقم)2)الطابق األر�سي الوحدة)5 

الداوديات)-)76333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: امشارك) الواطلي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيد دما7 عثما7)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الواطلي امشارك عنوانه)ا()

75))تجزئة تفوكت)33333)الصويرة)

املغرب.

عنوانه)ا() عثما7  دما7  السيد 

اسفي) (33333 تجزئة ملياء) (273 فيال)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الواطلي امشارك عنوانه)ا()

اسفي) (33333 تجزئة ملياء) (273 فيال)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233597.
(37I

SOFITA

SAFI.THERM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOFITA
 AVENUE EL OUROUBA N°32
 B.P 261 SAFI ، 46000، SAFI

MAROC
SAFI.THERM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 2) 

درب الحشيب حرث السورة - 73333 
مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9935
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم)2))درب الحشيب حرث السورة)
»رقم) إلى) مراكش املغرب») (73333  -
 76333 (- املدينة) املعصرة  زنقة  (7(

آسفي املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233773.
(35I

PLAVIS

بالفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAVIS
 Prestigia, entrée(MUSC, Villa 24

، 40000، Marrakech(Maroc
بالفيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي برستيجيا 
مدخل املسك فيال 7) - 73333 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بالفيس.

الشيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة غير املتخصصة.

عنوا7 املقر االجتماعي):)برستيجيا)

 73333  -  (7 فيال) املسك  مدخل 

مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: محتيج) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محتيج  ايوب  السيد 

 73333  23 ازلي الحي الصناعي رقم)

مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محتيج  ايوب  السيد 

 73333  23 ازلي الحي الصناعي رقم)

مراكش املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)-.

(36I
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AB RED2 COMPTA

 STE BOADILLA
 PROMOTORA
INMOBILIARIA
إعال7 متعدد القرارات

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 STE BOADILLA PROMOTORA

INMOBILIARIA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

يعقوب املنصور رقم )، طابق ) رقم 
7 - 93373 طنجة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.239322

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 فبراير) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت السيد))ة()أيما7 ناصر)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (233
محمد) حصة لفائدة السيد)ة() (233

ناصربتاريخ)32)فبراير)2)3)
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)تم تعيي7 مسير جديد للشركة)
محمد ناصر كمسير وحيد) السيد)ة()

تشعا لقشول استقالة املسير)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (233.333 الشركة) مال  را3 
ناصر) محمد  السيد  كالتالي  مقسم 
درهم) (2333 بقيمة) حصة  (233

للحصة
على) ينص  الذي  (:23 رقم) بند 
تعيي7) الوحيد  الشريك  قرر  مايلي:)
محمد) السيد  للشركة  وحيد  مسير 
التعريف) لشطاقة  الحامل  ناصر 

L57573(الوطنية رقم
على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 
جميع) في  الشركة  تعتمد  مايلي:)
الوثائق املتعلقة بها على توقيع املسير)

الوحيد السيد محمد ناصر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (37 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)2223.

(37I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE MOUHAB ALLIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 33 

الطابق الثاني خنيفرة ، 57333، 
خنيفرة املغرب

STE MOUHAB ALLIANCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ))2 
 HAY EL MASSIRA EL OULAY
KHENIFRA - 54000 خنيفرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(62

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
داسو) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (733
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)

العالي ودعي بتاريخ)29)يناير)))3).
سالك) زهرة  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)

العالي ودعي بتاريخ)29)يناير)))3).
داسو) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
محمد أكورا7 بتاريخ)29)يناير)))3).
سالك) زهرة  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (733
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
محمد أكورا7 بتاريخ)29)يناير)))3).
داسو) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)

هللا أنحا�سي بتاريخ)29)يناير)))3).

سالك) زهرة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (333

2.333)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)

هللا أنحا�سي بتاريخ)29)يناير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)233.

(38I

BENZINA FIRDAOUS

 Sté EL GHAZOUANI CASH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS

FES ، 30000، FES(MAROC

 Sté EL GHAZOUANI CASH

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عي7 
الشكاك املركز - )3235 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3672

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Sté EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GHAZOUANI CASH SARL AU

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال

أداء)الفواتير.

عي7) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
صفرو) (3235( (- املركز) الشكاك 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: محسن) مجشور  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مجشور محسن عنوانه)ا()
صفرو) (3235( عي7 الشكاك املركز)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجشور محسن عنوانه)ا()
صفرو) (3235( عي7 الشكاك املركز)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) االبتدائية بصفرو 

))3))تحت رقم)97.

(39I

RIVE DROITE CONSULTING

INTER GROUP LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 227

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

 INTER GROUP LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف بن تاشفي7 رقم 5، الطابق ) 

الشقة 3 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 غشت) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 INTER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GROUP LOGISTIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)-)

تنظيم وتدبير سلسلة لوجستيكية؛
أماكن ركن جميع العربات) (-

املعدة للسير على الطرقات؛
ششكة) الشنزين،) محطات  (-
وزيوت) املحروقات  منتجات  توزيع 
واآلالت) العربات  محركات  تشحيم 

الصناعية؛
تجزئة) عمليات  إنجاز  (-
الشنايات) وتشييد  األرا�سي،)
أو) املخصصة لالستعمال الصناعي،)
قصد بيعها أو) اإلداري أو التجاري،)

كرائها)؛
مراكز) واستغالل  بناء) (-

األعمال)؛
كراء)املستودعات)؛ (-

مناولة) خدمات  تقديم  (-
الشضائع،)وتخزينها وإيداعها وتوزيعها.)
اللوجستيك،) هي  املدروسة  واملواد 
وامليكانيك،) وتسيير معدات املناولة،)
واملعلوميات،) املخزو7،) وتدبير 

ودراسة دورات التوزيع والتقني7)؛
والفنادق) استغالل النزل،) (-

واملطاعم)؛
جميع) وتصدير  استيراد  (-

أنواع املنتجات واألدوات)؛
شراء)أو كراء)جميع عربات) (-

نقل املستخدمي7 أو الشضائع)؛
واملساهمة،) إنشاء،) (-
لجميع) أشكاله،) بكل  والتدبير 
الشركات التي لها عالقة مشاشرة أو)

غير مشاشرو بموضوع الشركة.
)وبشكل عام):)جميع العمليات أيا)
كانت قانونية،) سواء) كانت طشيعتها،)
أو) مدنية  أو  مالية  أو  اقتصادية  أو 
الشركة) بموضوع  املرتشطة  تجارية،)
أ7) شأنها  من  والتي  أعاله،) املشي7 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر،) تسهم،)
في تحقيق هدف الشركة أو توسيعها)

أو تطويرها
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
يوسف بن تاشفي7 رقم)5،)الطابق)) 

الشقة)3 - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.533 (: السيد طارق اخريشف)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

الحجوي) حازم  محمد  السيد 

الثعالبي):)2.533)حصة بقيمة)2.333 

درهم للحصة).

 2.533 (: األيوبي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد طارق اخريشف عنوانه)ا()

بحي النزاهة شارع ابن عطية رقم))3 

93333)طنجة املغرب.

الحجوي) حازم  محمد  السيد 

الشخاري) سيدي  عنوانه)ا() الثعالبي 

 93333 تجزئة كريمة فيال الحجوي)

طنجة املغرب.

عنوانه)ا() األيوبي  هشام  السيد 

قاد3) (22332 الخضراء) بلجزيرة 

إسشانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طارق اخريشف عنوانه)ا()

بحي النزاهة شارع ابن عطية رقم))3 

93333)طنجة املغرب

الحجوي) حازم  محمد  السيد 

الشخاري) سيدي  عنوانه)ا() الثعالبي 

 93333 تجزئة كريمة فيال الحجوي)

طنجة املغرب

عنوانه)ا() األيوبي  هشام  السيد 

قاد3) (22332 الخضراء) الجزيرة 

إسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))33).

(73I

bemultico(بيمولتيكو

SH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico بيمولتيكو
رقم 236 شقة رقم 32 الزيتو7 

املعركة -مكنا3 ، 53363، مكنا3 
مكنا3

SH CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة رياض االسماعيلية 
رقم 787 مكنا3 ملك رضاء37 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.536(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سليما7 عدلي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
533)حصة لفائدة السيد))ة()محمد)

الساهل بتاريخ)37)مار3)))3).
االله) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((53 سعوف)
)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)

بدر الساهل بتاريخ)37)مار3)))3).
االله) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((53 سعوف)
)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)
أمي7 الساهل بتاريخ)37)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)3)23.

(72I

bemultico(بيمولتيكو

SH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 236 شقة رقم 32 الزيتو7 

املعركة -مكنا3 ، 53363، مكنا3 
مكنا3

SH CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي تجزئة رياض االسماعيلية 
رقم 787 مكنا3 ملك رضاء37 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.536(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الساهل أمي7 كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)3)23.
(7(I

MULTI EXPERTISE

ABATREX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

MULTI EXPERTISE
97 شارع حسن الصغير الطابق 
األول رقم 82 ، 3333)، الدار 

الشيضاء املغرب
ABATREX TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عشد هللا املديوني الطابق 2 الشقة ) 
- 3333) الدار الشيضاء املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.788375
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(2 نونبر) (29 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()ختيم)

جليل كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825387.
(73I
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Valoris Partners

HYRENCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
HYRENCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مرالسلطا7 طابق 2 شقة 3 - 
3333) الدار الشيضاء املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387775
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) (32 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»33.333))درهم»)أي من)»233.333 
عن) درهم») (333.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827777.
(77I

CTH AUDIT ET CONSEIL

NEARNEO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CTH AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

NEARNEO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مر3 سلطا7 طابق 3 شقة 2 - 
3363) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535672
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEARNEO TRAVAUX
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املناظر الطشيعية.
6))شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  2 شقة) (3 طابق) سلطا7  مر3 

3363))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: أفعدا3) يونس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس أفعدا3 عنوانه)ا()
دوار تيفتشنا)23333)زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس أفعدا3 عنوانه)ا()
دوار تيفتشنا)23333)زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)9277.
(75I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE MOUHAB ALLIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 33 

الطابق الثاني خنيفرة ، 57333، 
خنيفرة املغرب

STE MOUHAB ALLIANCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
األولى رقم ))2 خنيفرة - 57333 

خنيفرة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(62

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
))2)خنيفرة) »حي املسيرة األولى رقم)
»الحي) إلى) 57333)خنيفرة املغرب»)  -
 57333 (- خنيفرة) (67 الصناعي رقم)

خنيفرة املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)233.
(76I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

CLINITEX SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 37)، شارع فلسطي7 حي 

القد3 ) ش ) ، 5333)، خريشكة 
املغرب

CLINITEX SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي السفلي 

رقم 37 الرشاد 2 - 5333) خريشكة 
املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5832
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)3))تم تعيي7) 7))شتنبر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

طلشاوي نور الدين كمسير آخر
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة بتاريخ)36)أكتوبر)

2)3))تحت رقم)778.
(77I

POLY FISC 

EL GHALIA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

EL GHALIA PROMOTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طشق ) 
شقة رقم 7 سعادة زنق 7 سيدي 

برنو�سي الدار الشيضاء 3633) الدار 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535957

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHALIA PROMOTION
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.
 ( طشق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
سيدي) (7 زنق) سعادة  (7 رقم) شقة 
الدار) ((3633 برنو�سي الدار الشيضاء)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمزة صدوق):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: صدوق) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد حمزة صدوق):)533)بقيمة)

233)درهم.
 533 (: صدوق) فيصل  السيد 

بقيمة)233)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() صدوق  حمزة  السيد 
شقة) (75 عمارة) بوشوك  اقامة 
23املحيط العيايدة سال)22333)سال)

املغرب.
عنوانه)ا() فيصل صدوق  السيد 
 3( الطشق) (3( زنق) (3( اقمة اكدال)
 (3633 البرنو�سي) سيد  (57 الرقم)

الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() صدوق  حمزة  السيد 
شقة) (75 عمارة) بوشوك  اقامة 
23املحيط العيايدة سال)22333)سال)

املغرب
عنوانه)ا() فيصل صدوق  السيد 
 3( الطشق) (3( زنق) (3( اقمة اكدال)
 (3633 البرنو�سي) سيد  (57 الرقم)

الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827359.

(78I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE CENTRE DES
 METIERS DE LA SANTE
 MENTALE ET SOCIALE

SARL CMSMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE
 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE CENTRE DES METIERS

 DE LA SANTE MENTALE ET
SOCIALE SARL CMSMS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 
بنمو�سى الكواش م.ج - 33333 فا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CENTRE DES METIERS
 DE LA SANTE MENTALE ET

.SOCIALE SARL CMSMS
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مركز للتكوين) (- الدراسات واألبحاث)

-)التجارة العامة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع عشد)
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة)
بنمو�سى الكواش م.ج)-)33333)فا3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة غيثة الوادي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
الشاديدي:) التهامي  موالي  السيد 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الوادي  غيثة  السيدة 
232)شارع موالي عشد العزيز) عمارة)
 273(3 الصنوبر) اقامة  (9 شقة)

القنيطرة املغرب.
الشاديدي) التهامي  موالي  السيد 
5)شارع) ))شقة) عنوانه)ا()اقامة آدم)

موالي رشيد)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الوادي  غيثة  السيدة 
232)شارع موالي عشد العزيز) عمارة)
 273(3 الصنوبر) اقامة  (9 شقة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)25)2.

(79I

Luxury web agency

Luxury web agency
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Luxury web agency
 DR ID BOUHIA SIDI MBARK
 SIDI(IFNI ، 85550، LAKHSAS

MAROC
Luxury web agency شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

تفرضي7 االخصاص سشدي افني 
85553 االخصاص املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3992

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Luxury(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.web agency
تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتطشيقات) املواقع  وبرمجة 
الكرافيكي) التصميم  اإللكترونية،)
تسيير مواقع) والتسويق اإللكتروني،)

التواصل االجتماعي..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
افني) سشدي  االخصاص  تفرضي7 

85553)االخصاص املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (2 (: اوبوهي) السيد محمد 

بقيمة)53.333)درهم للحصة).

2)حصة) (: السيد اسماعيل قدي)
بقيمة)53.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل قدي عنوانه)ا()
تينغير) (758(5 تودغا السفلى تينغير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اوبوهي  محمد  السيد 
 85553 افني) سيدي  مشارك  سيدي 

االخصاص املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/87.
(53I

CABINET HANDAZ CONSULTING 

 )اغدي فان فكاس كونسلتينغ(
 AGADI VAN VACAS

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET HANDAZ
CONSULTING

 CASABLANCA(CASABLANCA،
20130، CASABLANCA(maroc
 )اغدي فا7 فكا3 كونسلتينغ(

 AGADI VAN VACAS
CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

موزارت شارع أنفا إقامة بيتيت 
برديس الطابق 7 - 3323) الدار 

الشيضاء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38(562

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(( يناير) (27 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل 
فكا3) فا7  )اغدي  املحدودة)
 AGADI VAN VACAS كونسلتينغ()
رأسمالها) مشلغ  (CONSULTING
مقرها) وعنوا7  درهم  (23.333
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اإلجتماعي زاوية زنقة موزارت شارع)
الطابق) برديس  بيتيت  إقامة  أنفا 
املغرب) الشيضاء) الدار  ((3323  -  7
نتيجة ل):)عدم توفير الوسائل الالزمة)

لالستمرار في العمل).
زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة موزارت شارع أنفا إقامة بيتيت)
الدار) ((3323  -  7 الطابق) برديس 

الشيضاء)املغرب).)
و عي7:

شادويك) فكا3  فا7  السيد)ة()
 (2333 كاليفورنيا) عنوانه)ا() و 
)ة() كمصفي) أمريكا  كاليفورنيا 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)زاوية زنقة موزارت شارع أنفا إقامة)

بيتيت برديس الطابق)7
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
893(- رقم) تحت  ((3(( مار3)

.825883

(52I

N(M CONSEIL-SARL

AZIZ TRANS LOUKILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AZIZ TRANS LOUKILI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

اوالد علي بنحمو الدريوش 333)6 
الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AZIZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS LOUKILI
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) املصاحشة  الغير  الشضائع 

الغير.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 6(333 الدريوش) بنحمو  علي  اوالد 

الدريوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد افقير عزيز):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) السيد افقير عزيز عنوانه)ا()
بني وكيل اوالد حمو مطالسة)333)6 

الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد افقير عزيز عنوانه)ا()
بني وكيل اوالد حمو مطالسة)333)6 

الدريوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)25)فبراير)

))3))تحت رقم)32.
(5(I

N(M CONSEIL-SARL

AGROTROUGUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AGROTROUGUT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

تعرار اتروكوت الدريوش - 333)6 
الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGROTROUGUT
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسمدة و املواد الفالحية.
الهيدرو) االالت  وتركيب  بيع  (-

فالحية).
-)التصدير و االستيراد.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 6(333 (- الدريوش) اتروكوت  تعرار 

الدريوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: يوسف) اثاري  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  اثاري  السيد 
دوار تعرار اتروكوت)333)6)الدريوش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  اثاري  السيد 
دوار تعرار اتروكوت)333)6)الدريوش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)25)فبراير)

))3))تحت رقم))3.

(53I

ONS ADVISORS DIYAR SARL

ONEMINTSPOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ONS ADVISORS DIYAR SARL

 N° 24, Av. Amir(Sidi

 Mohammed, Hay(Rachad,

Karia, ، 11130، SALÉ(MAROC

ONEMINTSPOT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم8 

إقامة النجار شارع محمد الخامس 

تابريكت سال - 3)223 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONEMINTSPOT

دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصميم املواقع اإللكترونية،)استيراد)

و تصدير املنتجات و الخدمات).

رقم8  (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الخامس) محمد  شارع  النجار  إقامة 

تابريكت سال)-)3)223)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (233 (: كرم) بكر  السيد 
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

رقم) عنوانه)ا() كرم  بكر  السيد 
 22373 بطانة) شارع فلسطي7  (237

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
رقم) عنوانه)ا() كرم  بكر  السيد 
 22373 بطانة) شارع فلسطي7  (237

سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))3))تحت رقم)38523.

(57I

CAB ADVICE

ENVICI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
278 الطابق األول شقة رقم ) ، 

26333، سيدي قاسم املغرب
ENVICI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 2 
تجزئة املنارة ) رقم 9 - 33)27 

سيدي سليما7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENVICI
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املتنوعة والشناء)
-)تجارة)

-)الطشاعة).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 27(33  -  9 رقم) (( املنارة) تجزئة  (2

سيدي سليما7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد صالح عشد الدين)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صالح عشد الدين عنوانه)ا()
تجزئة املنارة)))رقم)9 33)27)سيدي)

سليما7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح عشد الدين عنوانه)ا()
تجزئة املنارة)))رقم)9 33)27)سيدي)

سليما7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما7 بتاريخ)39 

مار3)))3))تحت رقم)53.
(55I

STE MEGAPAP SARL 

MEGAPAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
STE MEGAPAP SARL

 N°21 AVENUE(ESSALAM
 NARJIS(B(FES ، 30070، FES

MAROC
MEGAPAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 2) 
شارع السالم النرجس ب - 33373 

فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72783

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGAPAP

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشراء)وتسويق وتوزيع جميع األدوات)

املعدات) املكتبية،) واملستلزمات 

املكتبية،)عناصر الكمشيوتر,,,

-)التجارة واألعمال املتنوعة.
 (2 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 33373 (- النرجس ب) السالم  شارع 

فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: ف�سي) الحسي7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد يونس النيش):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ف�سي  الحسي7  السيد 
الصنوبر) زنقة  ((2 رقم) فالح  إقامة 

 33373 ب) النرجس  السالم  شارع 

فا3 املغرب.

عنوانه)ا() النيش  يونس  السيد 

املامونية طريق) تجزئة  ((3 فيال رقم)

صفرو)33363)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ف�سي  الحسي7  السيد 
الصنوبر) زنقة  ((2 رقم) فالح  إقامة 

 33373 ب) النرجس  السالم  شارع 

فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)3)23.

(56I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

OUELD ZAARI MONEY
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

OUELD ZAARI MONEY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 73 زنقة 

سوق اإلثني7 - 5353) وداي زم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(72

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUELD ZAARI MONEY

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال)
ممثل تجاري

خدمة معالجة النصوص وتصوير)

مستندات.
زنقة) (73 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

زم) وداي  ((5353 (- اإلثني7) سوق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 93.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 933 (: سرحاني) العالية  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

سرحاني) العالية  السيدة 
اإلثني7) سوق  زنقة  (38 عنوانه)ا()

5353))وداي زم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد اسعيدي عنوانه)ا()
5353))وداي) 38)زنقة سوق اإلثني7)

زم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بوادي زم بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)29.
(57I

CABINET BAHMAD

IKS AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش، 

73333، مراكش املغرب
IKS AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي امللك رقم 
8)5 الحي الصناعي سيدي غانم - 

73333 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 دجنبر) ((3 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
صناعة وتصدير األلبسة الجاهزة:)

النساء)والرجال واألطفال)–
املالبس) وتصدير  صناعة 

الرياضية-
الغزل الصناعي)-)طشاعة الشاشة)

-)التسامي)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)7)2337.
(58I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST PRO
إعال7 متعدد القرارات

MEDI QUEST PRO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: جيت 
سكن8 عمارة 22 - 73333 مراكش 

املغرب
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري : 
96733

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3)))تم اتخاذ) )))مار3) املؤرخ في)

القرارات التالية):
هدف) تقليص  (- (2 رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  (: الشركة)

تقليص هدف الشركة عن
من) األولى  الفقرة  حذف  طريق 
املادة)3)من النظام االسا�سي للشركة)

وهي):)عيادة
طشية

الذي) تأكيد مسير:) (- (( قرار رقم)
السيدة) تأكيد  مايلي:) على  ينص 

نسرين سني
لشركة) وحيد  كمسيرة  سليطي7 

ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)3))تحت رقم
2(7(33

(59I

LE LEGALISTE

MEDI QUEST PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

MEDI QUEST PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي جيت 

سكن8 عمارة 22 - 73333 مراكش 

املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد)5736)بتاريخ)39)مار3)

.(3((

القانوني) اإليداع  تم  (: من) بدال 

بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

2))ماي)))3))تحت رقم)33)7)2.

القانوني) اإليداع  تم  (: يقرأ)

بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

2))ماي)2)3))تحت رقم)33)7)2.

الشاقي بدو7 تغيير.

(63I

FIDUCIAIRE AL QODS

 PERIGON

COMMUNICATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 PERIGON COMMUNICATIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس إقامة 7 الرقم 6 - 

3333) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(532

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.PERIGON COMMUNICATIONS

 Fabricant(:(غرض الشركة بإيجاز
.de panneaux publicitaires

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  6 الرقم) (7 إقامة) الخامس  محمد 

3333))بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: اجاعلي) مروا7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اجاعلي  مروا7  السيد 
تجزئة نورا7 شارع الجيش امللكي رقم)

6 3333))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اجاعلي  مروا7  السيد 
تجزئة نورا7 شارع الجيش امللكي رقم)

6 3333))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم))6).
(62I

سو3 للمحاسشة

CAFE NEW WORLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سو3 للمحاسشة
رقم 56 زنقة محمد القوري مكتب 
رقم ) ، KENITRA ،273(3 املغرب
CAFE(NEW(WORLD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
معمورة وموالي عشدالرحما7 متجر 

رقم 5. - 3)273 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67535
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEW(WORLD
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقهى.

-)مطعم..
عنوا7 املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)
معمورة وموالي عشدالرحما7 متجر)

رقم)5. - 3)273)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: طاكا) نسرين  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() طاكا  نسرين  السيدة 
 3 مجموعة) (72 رقم) ((63 الزنقة)

27333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلفيغا الحسي7 عنوانه)ا()
 27333  36 حي معمورة بلوك أ رقم)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)93685.
(6(I

CABINET BAHMAD

IKS AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 2 شقة 
ب 2) الطابق الثاني جليز مراكش، 

73333، مراكش املغرب
IKS AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املسار 
تجزئة 877 - 73333 مراكش 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.83575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))دجنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»املسار تجزئة)877 - 73333)مراكش)
الحي) (5(8 رقم) »امللك  إلى) املغرب»)
 73333 (- غانم) سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)7)2337.
(63I

FICASUD

GLOBAL SPORT BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 62

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 GLOBAL SPORT BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 
يوغوسالفيا ممر غندوري بلوك 
ف رقم 7 جيليز مراكش - 73333 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(2 22)مار3) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 GLOBAL SPORT الوحيد) الشريك 
 23.333 رأسمالها) مشلغ  (BUSINESS

 62 اإلجتماعي) درهم وعنوا7 مقرها 
زنقة يوغوسالفيا ممر غندوري بلوك)
 73333 (- مراكش) جيليز  (7 رقم) ف 
طشقا) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 
االسا�سي) القانو7  من  (7( للفصل)

للشركة.
زنقة) (62 و حدد مقر التصفية ب)
بلوك) غندوري  ممر  يوغوسالفيا 
 73333 (- مراكش) جيليز  (7 رقم) ف 

مراكش املغرب.)
و عي7:

و) (THIERRY GRAS السيد)ة()
جماعة) (9 اوالمشيس) ملك  عنوانه)ا()
دوار) (7 كلم) أمزميز  طريق  أحواز 
املغرب) مراكش  (73333 كاوي) بن 

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((7 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)3))تحت رقم)7)77)2.
(67I

AITOUNA MOHAMED

أشركة عكرية هيتم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
أشركة عكرية هيتم شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 
63 شارع دي ال ريزيستانس اإلقامة 

ال ريزيستانس رقم 25 - 93333 
طنجة اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.289(5
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(2 فبراير) (3( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()لشنى الخمساوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (233

)ة()سعاد) 233)حصة لفائدة السيد)

الخمساوي بتاريخ))3)فبراير)2)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)2286.

(65I

سو3 للمحاسشة

ALAIGA REBBANI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سو3 للمحاسشة

رقم 56 زنقة محمد القوري مكتب 

رقم ) ، KENITRA ،273(3 املغرب

ALAIGA REBBANI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 263 شارع 

محمد الديوري ,متجر رقم 37 - 

3)273 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

675(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALAIGA REBBANI
ممو7) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت.

-)الطشاعة.

-)تجارة عامة..

 263 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 37 شارع محمد الديوري),متجر رقم)

- 3)273)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الرباني حميد):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (533 (: السيد عليجة رضا)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عليجة رضا عنوانه)ا()زنقة)
 27333 الرحمة) حي  ((273 رقم) (53

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() حميد  الرباني  السيد 
الصفاء) حي  (77( الرقم) (22 الزنقة)

27333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عليجة رضا عنوانه)ا()زنقة)
 27333 الرحمة) حي  ((273 رقم) (53

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)93677.
(66I

sadki basidi

STE ZAZ SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
sadki basidi

 BD(HASSAN 2 IM 37 APPT 20
 HAMRIA(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
STE ZAZ SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
7 زنقة املعري حي القد3 بركا7 - 

63333 بركا7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAZ SERVICES
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

–(NETTOYAGE
- NEGOCE - 

 TRAVAUX DIVERS OU DE  -
.- CONSTRUCTION

عنوا7 املقر االجتماعي):)متجر رقم)
(- بركا7) القد3  حي  املعري  زنقة  (7

63333)بركا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الصادقي عشد الرحيم:)233 

حصة بقيمة)533)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عشد  الصادقي  السيد 
حي) زنقة الفداء) (2(3 رقم) عنوانه)ا()
القد3 بركا7)63333)بركا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عشد  الصادقي  السيد 
حي) زنقة الفداء) (2(3 رقم) عنوانه)ا()

القد3 بركا7)63333)بركا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)237.
(67I

WORK(IT(ALL

WORK IT ALL
إعال7 متعدد القرارات

WORK(IT(ALL
 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 N (9
26 ، 90000، TANGER(MAROC

WORK(IT(ALL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 9) شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 6) 

طنجة - 93333 طنجة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8(((7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)3))تم اتخاذ) 6))غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

عشد) للسيد  حصص  (53 تفويت)

السيد) طرف  من  الشيخي  السالم 

ياسي7 سرحا7

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ياسي7 سرحا7 من) السيد  استقالة 

تسيير الشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل شكل الشركة الى شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 

26-23-7-6)من) مايلي:)تغيير في املواد)

القانو7 األسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة السيد عشد السالم الشيخي)

ب)23333)درهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

درهم) (233333 رأسمال الشركة هو)

يملكها الشريك الوحيد السيد عشد)

بمشلغ) سهم  (233 الشيخي) السالم 

2333)للسهم

على) ينص  الذي  (:23 رقم) بند 

السالم) عشد  السيد  تعيي7  مايلي:)

الشيخي مسير وحيد للشركة

على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 

لجميع) قانوًنا  الشركة  تلتزم  مايلي:)

املدير) بتوقيع  بها  املتعلقة  األعمال 

الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (33 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)7773.

(68I

AITOUNA MOHAMED

دلتا إيموبلير هيثم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
دلتا إيموبلير هيثم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 
63 شارع دي ال ريزيستانس اإلقامة 

ال ريزيستانس رقم 25 - 93333 
طنجة اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7663
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(2 فبراير) (3( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()لشنى الخمساوي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (233
)ة()سعاد) 233)حصة لفائدة السيد)

الخمساوي بتاريخ))3)فبراير)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (35 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)2283.
(69I

CONSEILS EVERNAGE

PROFESSIONAL TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°27

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

PROFESSIONAL TRADE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم )) 

محاميد 5 مراكش - 73333 مراكش 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.39852

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(2 دجنبر) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 23.333« أي من) درهم») (793.333«
عن) درهم») (533.333« إلى) درهم»)
ديو7) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233857.
(73I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BABY INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
BABY INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع حما7 الفطواكي وزنقة شالة 
إقامة داحلية املحل رقم 3 - 27333 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67555
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BABY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

تاجربالتقسيط للمالبس الجاهزة
تاجربالتقسيط لأللعاب

تنظيم الحفالت واملناسشات.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
وزنقة شالة) الفطواكي  شارع حما7 
إقامة داحلية املحل رقم)3 - 27333 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: بلحاج) عائشة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: بضاض) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة عائشة بلحاج عنوانه)ا()
 27333 الفطواكي) حما7  شارع  (96

القنيطرة املغرب.
السيدة سكينة بضاض عنوانه)ا()
96)شارع حما7 الفطواكي فال فلوري)

27333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عائشة بلحاج عنوانه)ا()
 27333 الفطواكي) حما7  شارع  (96

القنيطرة املغرب
السيدة سكينة بضاض عنوانه)ا()
96)شارع حما7 الفطواكي فال فلوري)

27333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93697.
(72I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ICHIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
ICHIR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 

ابي زرعة عمارة ا اقامة الرضوا7 

مكتب رقم 7 - 27333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

675(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ICHIR (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRANS

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

نقل الشضائع

أو) املختلفة  األشغال  في  مقاولة 

الشناء

كراء)املعدات.
زنقة) ((6 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

الرضوا7) اقامة  ا  عمارة  زرعة  ابي 

القنيطرة) (27333  -  7 رقم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: التهامي) ايشير  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() التهامي  ايشير  السيد 
زنقة)59)رقم)3337)حي األمل)27333 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() التهامي  ايشير  السيد 
زنقة)59)رقم)3337)حي األمل)27333 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)93677.

(7(I

sofoget

 SOCIETE TIKNA DES
MARCHES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SOCIETE TIKNA DES MARCHES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عشد االعزيز شارع 
موالي عشد االعزيز رقم 7 - 27333 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67552

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE TIKNA DES MARCHES
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األماكن العامة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)القنيطرة)
االعزيز شارع) إقامة موالي عشد  (59
 27333  -  7 موالي عشد االعزيز رقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسا7 الزهراوي):)2.333 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد الحسا7 الزهراوي):)2333 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الزهراوي) الحسا7  السيد 
(------- سليما7) سيدي  عنوانه)ا()

سيدي سليما7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراوي) الحسا7  السيد 
(----- سليما7) سيدي  عنوانه)ا()

سيدي سليما7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93697.
(73I

EURO ACCOUNTING HOUSE

ATLASFS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

ATLASFS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 35. 
تجزئة النجد - 7333) الجديدة 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29259
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLASFS

تسخين7) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتهوية وتكييف الهواء)الكهرباء)العامة)

وجميع األعمال الكهربائية)-)السشاكة)

الصحية)-)تيار منخفض)-)تيار مرتفع)-)

ششكة الهاتف)-)االستشارات والدعم)

-)األشغال العامة والخاصة)-)األشغال)

الشناء) أعمال  والخاصة  العامة 

تصميم) (- مشاني صناعية) (- املتنوعة)

وأنظمة) هياكل  وصيانة  وتركيب 

الهندسة املدنية) (- األلياف الشصرية)

واألملنيوم) الخشب  ونجارة  والنجارة 

واملعاد7).

 .35 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

الجديدة) ((7333 (- النجد) تجزئة 

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: بوستة) غزال7  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: باكريم) فدوى  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوستة  غزال7  السيدة 

دوار أوالد بورزين الجوانب السهول)

))223)سال اململكة املغربية.

عنوانه)ا() باكريم  فدوى  السيدة 

الطابق) أو  الدرج  رشد  ابن  اقامة 

املحمدية) ((8833  336 الشقة) ((

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قسو السكراتي عنوانه)ا()

 223(( السهول) بورزين  أوالد  دوار 

سال اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)7588).

(77I

NABIL SOUBAIRI

STE AHMED MATER-

CONST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI

 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC

 STE AHMED MATER-CONST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 2 تجزئة سكينة الحاج قدور - 

)5323 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHMED MATER-CONST

غرض الشركة بإيجاز):)بيع عقاقير)

بالتقسيط

بيع مواد الشناء.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(- تجزئة سكينة الحاج قدور) (2 رقم)

)5323)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: بنشيخ) احمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنشيخ  احمد  السيد 

سليما7) سيدي  بامحمد  ايت  دوار 

مول الكيفا7)))532)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنشيخ  احمد  السيد 

سليما7) سيدي  بامحمد  ايت  دوار 

مول الكيفا7)))532)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (29 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)6)).

(75I

sofoget

 TOP CONNEXION
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 TOP CONNEXION

LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

7) شارع موالي عشدالرحما7 شقة 7 

27333 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33735

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()يوسف اقشمار)

 53 أصل) من  اجتماعية  حصة  (53
فدوى) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

السريفي بتاريخ)8))فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93696.

(76I
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sofoget

 TOP CONNEXION
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي7 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 TOP CONNEXION

LOGISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
7) شارع موالي عشدالرحما7 شقة 

7 - 27333 القنيطرة املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33735

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) ((8 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

السريفي فدوى كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93696.

(77I

AITOUNA MOHAMED

فجر الصباح
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
فجر الصشاح شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة 
شارع موالي رشيد مجمع حدائق 

فال فلوري - 93333 طنجة اململكة 
املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63777

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(3 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()لشنى الخمساوي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()سعاد)

الخمساوي بتاريخ)7))يوليوز)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (2( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

3)3))تحت رقم)68)6.
(78I

WAY(CONSEIL

BATIMAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY(CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BATIMAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 3)8 
املسيرة A 2 شقة رقم 7 - 75263 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

52879
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((32( أبريل) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATIMAY
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال مختلفة في الشناء
)مندوب بناء)

مقاول هندسة مدنية.
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)3)8 
 75263  -  7 شقة رقم) (A  2 املسيرة)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (33.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حجوا7) يونس  محمد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.833  :

للحصة).
 (33 (: غبراني) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حجوا7) يونس  محمد  السيد 
 75263  (53 حي أزلى رقم) عنوانه)ا()

مراكش املغرب.
السيدة حليمة غبراني عنوانه)ا()
ممر زنقة نسرين رقم))28)حي الراحة)

3753))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حجوا7) يونس  محمد  السيد 
 75263  (53 حي أزلى رقم) عنوانه)ا()

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

)32))تحت رقم)56375.

(79I

(A CONSEIL

SILICAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

(A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL(KHEIR(N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR(ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC
SILICAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
عشدهللا شارع ) مار3 رقم 2362 
عي7 الشق الدار الشيضاء - 22253 

الدار الشيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.783(95

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البرمكي) ياسر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333

فبراير) ((8 بتاريخ) كروش  حسناء)

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827572.

(83I

AITOUNA MOHAMED

رودينا برمسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED

 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC

رودينا برمسيو7 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 

شارع يوسف ابن تاشفي7 ، سكن 

شهشاء ، بلوك ج ، رقم 288 - 

93333 طنجة اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63675

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((3(3 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()لشنى الخمساوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333

2.333)حصة لفائدة السيد))ة()سعاد)

الخمساوي بتاريخ)7))يوليوز)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (2( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

3)3))تحت رقم)73)6.

(82I
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PRESCOF

WORLD MATERIAL SPORTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
 WORLD(MATERIAL(SPORTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 25 زنقة 
سشو مركز أعمال ال شوب مكتب ) 
الطابق 5 - 27333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORLD(MATERIAL(SPORTS
بيع لوازم) (: غرض الشركة بإيجاز)

الرياضة.
زنقة) (25 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 ( سشو مركز أعمال ال شوب مكتب)
الطابق)5 - 27333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: ادريس) الفهيم  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ادريس  الفهيم  السيد 
القنيطرة) (27333 الحدادة) ((769

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ادريس  الفهيم  السيد 

القنيطرة) (27333 الحدادة) ((769

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)93692.

(8(I

ACG CONSEIL

 SAKANI سكني مود صول

MOD SOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACG CONSEIL

9 زتقة األوروغواي إقامة شيماء 

طشق األول رقم 6 ، 93323، طنجة 

املغرب

 SAKANI MOD سكني مود صول

SOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مارتيل حي 

أحريق - 93253 مارتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

سكني) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAKANI MOD SOL(مود صول

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري واألنشطة املتعلقة به.

عنوا7 املقر االجتماعي):)مارتيل حي)

أحريق)-)93253)مارتيل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 753 (: املود7) فاطمة  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: سليما7) عثما7  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (53 (: املود7) زيد  السيد 
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة املود7 عنوانه)ا()
شارع محمد اليزيدي إقامة االندلس)
تطوا7) (93333  (8 رقم) ج  بلوك 

املغرب.
السيد عثما7 سليما7 عنوانه)ا()
زنقة) الشاذلي  الحسن  أبي  شارغ 

السويقة)92333)شفشاو7 املغرب.
السيد زيد املود7 عنوانه)ا()شارع)
محمد اليزيدي إقامة االندلس بلوك)

ج رقم)8) 93333)تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثما7 سليما7 عنوانه)ا()
زنقة) الشاذلي  الحسن  أبي  شارغ 

السويقة)92333)شفشاو7 املغرب
السيد زيد املود7 عنوانه)ا()شارع)
محمد اليزيدي إقامة االندلس بلوك)

ج رقم)8) . 93333)تطوا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)793.
(83I

AITOUNA MOHAMED

روان برموسين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AITOUNA MOHAMED
 RUE(ANTAKI(N29 ، 90000،

TANGER MAROC
روا7 برموسي7 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة ، 
شارع يوسف ابن تاشفي7 ، سكن 

شهشاء ، بلوك ج ، رقم 288 - 
93333 طنجة اململكة املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59((7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((3(3 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()لشنى الخمساوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333

2.333)حصة لفائدة السيد))ة()سعاد)

الخمساوي بتاريخ)7))يوليوز)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (2( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

3)3))تحت رقم))7)6.

(87I

GALAXYCOMPT

SERIMEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوا7 املغرب

SERIMEN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي را3 

لوطا شارع محمد 6 رقم 33 شارع 

53 د - )9323 الفنيدق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( 32)مار3) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 233.333 مشلغ رأسمالها) (SERIMEN

اإلجتماعي حي) درهم وعنوا7 مقرها 
 33 رقم) (6 محمد) شارع  لوطا  را3 

شارع)53)د)-))9323)الفنيدق املغرب)

نتيجة ل):)ازمة قطاع.

و حدد مقر التصفية ب حي را3)
لوطا شارع محمد)6)رقم)33)شارع)53 

د)-))9323)فنيدق املغرب.)

و عي7:

الرهوني) ايما7  السيد)ة()

وعنوانه)ا()حي را3 لوطا شارع محمد)
6)رقم)33)شارع)53)د))9323)الفنيدق)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)772.

(85I

FOUZMEDIA

 SOCIETE ENNAJAH FUTUR
PROMO SARL
إعال7 متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE ENNAJAH FUTUR
PROMO SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 5)2 

مكرر زاوية شارع اإلمام علي وزنقة 
موالي عشدالرحما7 مكتب رقم ) - - 

القنيطرة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
حصة في ملكية السيد) (533 تفويت)
تريفيت جمال لفائدة السيد تريفيت)

الحسي7)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيد تريفيت جمال والسيد)

تريفيت الحسي7 مسيرا7 للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
حصة في ملكية السيد) (533 تفويت)
تريفيت جمال لفائدة السيد تريفيت)

الحسي7)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيد تريفيت جمال والسيد)

تريفيت الحسي7 مسيرا7 للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)93686.

(86I

FOUZMEDIA

CAFE ROCHE BLANCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CAFE ROCHE BLANCHE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 285 إقامة 

فاتن بئر الرامي الشرقية - 27333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

36657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((322 ماي) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ROCHE BLANCHE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.

 285 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(- الشرقية) الرامي  بئر  فاتن  إقامة 

27333)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أمزال  سعيد  السيد 

 27333  69 الرقم) ((7 الزنقة)

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أمزال  سعيد  السيد 

 27333  69 الرقم) ((7 الزنقة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

يوليوز)322))تحت رقم)-.

(87I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

AIM TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عشد املومن 69 ارض الصغير، 

الطابق الثاني ، 8833)، املحمدية 

املغرب

AIM TRAVAUX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة ف ب 9) الطابق الثالث 

الشقة الرقم 29 - 8833) املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AIM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX SARL AU

-شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بناء)

-االشغال املختلفة

-التجارة

-االستيراد والتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الثالث) الطابق  ((9 ب) ف  املسيرة 

29 - 8833))املحمدية) الشقة الرقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: سردوني) السيدة شيماء)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة شيماء)سردوني عنوانه)ا()

حي اليم جاكرندا الف)7)رقم26)عي7)

سليما7) بن  (23333 الزيايدة) تيزغة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شيماء)سردوني عنوانه)ا()

عي7) رقم26) (7 الف) جاكرندا  اليم 

سليما7) بن  (23333 الزيايدة) تيزغة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)533.

(88I

FOUZMEDIA

SOCIETE ARIJ BEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE ARIJ BEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الديوري الرقم 7)2 و 6)2 

إقامة املحافظة محل رقم 22 - 

27333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ARIJ BEN

غرض الشركة بإيجاز):)مجوهراتي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 2(6 و) (2(7 الرقم) الديوري  محمد 

 -  22 رقم) محل  املحافظة  إقامة 

27333)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنور  محمد  السيد 

محمدالديوري) شارع  (276-282

الشقة)25 27333)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنور  محمد  السيد 

محمدالديوري) شارع  (276-282

الشقة)25 27333)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم)-.

(89I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ريسطو برونو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخاز7 الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 77333، 

الصويرة املغرب
ريسطو برونو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنزل 

الكائن بدوار العرب الصويرة - 

77333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6362

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ريسطو)

برونو.

غرض الشركة بإيجاز):)2/)مطعم.
املنزل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(- الصويرة) العرب  بدوار  الكائن 

77333)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بودا7) جورجيس  برونو  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بودا7) جورجيس  برونو  السيد 

الصويرة) العرب  دوار  عنوانه)ا()

77333)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بودا7) جورجيس  برونو  السيد 

الصويرة) العرب  دوار  عنوانه)ا()

77333)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)85.

(93I

aice compta

MB HB FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MB HB FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم 653 الطابق 

الرابع الشقة 22 الدارالشيضاء - 

3333) الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HB FOOD

صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشوكوالتة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
653)الطابق) كلميمة إقامة لوفر رقم)
(- الدارالشيضاء) (22 الشقة) الرابع 

3333))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن بلمجيد):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد مشارك ابصري):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بلمجيد  حسن  السيد 
رقم)3))ممر بير�سي الرميطاج الشيضاء)

3733))الدارالشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ابصري  مشارك  السيد 
 32 الشطر) كاليفورنيا  عملية  (33
عي7 الشق) (22 طابق السفلي عمارة)
الدارالشيضاء) ((3253 الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بلمجيد  حسن  السيد 
رقم)3))ممر بير�سي الرميطاج الشيضاء)

3733))الدارالشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() ابصري  مشارك  السيد 
 32 الشطر) كاليفورنيا  عملية  (33
عي7 الشق) (22 طابق السفلي عمارة)
الدارالشيضاء) ((3253 الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827379.
(92I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

ليميتليس إنجينيرين إي 
كونسيلتينغ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
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ليميتليس إنجينيرين إي كونسيلتينغ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33 شارع 

رحال املسكيني طابق ) الشقة 5، 

الدار الشيضاء، املغرب - 53)3) 

الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536(85

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ليميتليس إنجينيرين إي كونسيلتينغ.

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدريب صيانة الطائرات.

33)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

(،5 الشقة) (( طابق) املسكيني  رحال 

الدار الشيضاء،)املغرب)-)53)3))الدار)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 93.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 (: بوطرشح) طارق  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: شوقاي) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: مدري) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد طارق بوطرشح عنوانه)ا()

 232 عمارة) سيتي  كولف  بوسكورة 

بوسكورة) املدينة الخضراء) (22 شقة)

بوسكورة) ((728( الشيضاء) النواصر 

املغرب.

املهدي شوقاي عنوانه)ا() السيد 
(3 م  (7 مجموعة) اسماعيل  اقامة 
الدار) دانفيل  اميوط  زنقة  (3 شقة)
الشيضاء) الدار  ((33(3 الشيضاء)

املغرب.
السيد اسماعيل مدري عنوانه)ا()
رقم)72)درب الصور اتواركة،)مكنا3)

53363)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق بوطرشح عنوانه)ا()
 232 عمارة) سيتي  كولف  بوسكورة 
بوسكورة) املدينة الخضراء) (22 شقة)
بوسكورة) ((728( الشيضاء) النواصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827557.
(9(I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

HEALING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE(DE(VIMY(N°28 BELVEDERE

 ، 20300، CASABLANCA
MAROC

HEALING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
مر3 السلطا7 طابق 2 شقة 3 - 

3333) الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEALING
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلعالنات واألحداث
األحداث) جميع  وتنشيط  تنظيم 

واملناسشات العامة والخاصة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  3 شقة) (2 طابق) السلطا7  مر3 

3333))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: الحق) عشد  وفيق  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وفيق عشد الحق عنوانه)ا()
 (6233 تجزئة الربيع) (39 الزنقة) (36

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وفيق عشد الحق عنوانه)ا()
 (6233 تجزئة الربيع) (39 الزنقة) (36

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)535839.
(93I

ml(congestfin

YATAI
شركة املحاصة

حل شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 26

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

YATAI شركة املحاصة)في طور 
التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )9 شارع 
الزرقطوني - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.769575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(2 ماي) ((5 في) املؤرخ 
شركة املحاصة)YATAI)مشلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا7  درهم  (53.333
(- الزرقطوني) شارع  (9( اإلجتماعي)
الدار الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3333

ل):)عدم ممارسة اي نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب))9)شارع)
الدار) ((3333 املغرب) الزرقطوني 

الشيضاء)املغرب.)
و عي7:

و) بلعالم  امي7  محمد  السيد)ة()
شقة) العلويي7  شارع  ((8 عنوانه)ا()
املغرب) الرباط  (233(3 حسا7) (27

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827539.
(97I

distra conseils

 THE ANGLO SCHOOL
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 2) الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 73333، مراكش املغرب
 THE ANGLO SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 
الشقة رقم 27 باب دكالة مراكش. - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3775
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANGLO SCHOOL PRIVE

موسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تعليمية خاصة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الثالث) الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 

27)باب دكالة مراكش.)-) الشقة رقم)

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: السيد مهدي الطنطاوي العراقي)

793)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.

(: السيد يونس الطنطوي العراقي)

523)حصة بقيمة)233)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العراقي) الطنطاوي  مهدي  السيد 

تجزئة) العراقي  مؤسسة  عنوانه)ا()

مراكش) (73333 مراكش) اسيل  (2

املغرب.

العراقي) الطنطوي  يونس  السيد 

طريق) (( العراقي) مؤسسة  عنوانه)ا()

مراكش) (73333 مراكش) الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العراقي) الطنطاوي  مهدي  السيد 

تجزئة) العراقي  مؤسسة  عنوانه)ا()

مراكش) (73333 مراكش) اسيل  (2

املغرب

العراقي) الطنطوي  يونس  السيد 

طريق) (( العراقي) مؤسسة  عنوانه)ا()

مراكش) (73333 مراكش) الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233685.

(95I

distra conseils

TRIAZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils

رقم ) بلوك 2) الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 73333، مراكش املغرب

TRIAZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 املركب 

التجاري مركز ايت اورير مراكش - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (2(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRIAZA

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط للشضائع الجلدية.

-تاجر في الديكورات التفصيلية أو)

الزخارف ملتاجر

-)تصدير و استيراد..

عنوا7 املقر االجتماعي):)67)املركب)

(- مراكش) اورير  ايت  مركز  التجاري 

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد توفيق اعراب):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: كجي) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

373)حصة) (: السيد عماد اعراب)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اعراب  توفيق  السيد 
داود) سيدي  فاسكا  غزيل  لال  دوار 
مراكش) (73333 مراكش) اورير  ايت 

املغرب.
عنوانه)ا() كجي  اسماعيل  السيد 
مراكش) (392 رقم)  3 (2 املسيرة)

73333)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() اعراب  عماد  السيد 
داود) سيدي  فاسكا  غزيل  لال  دوار 
مراكش) (73333 مراكش) اورير  ايت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اعراب  عماد  السيد 
دوار لال غزيل فاسكا سيدي داود ايت)
اورير مراكش)73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233699.
(96I

distra conseils

 CENTRE ATLANTIQUE DE
 FORMATION BENI MELLAL

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
distra conseils

رقم ) بلوك 2) الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 73333، مراكش املغرب
 CENTRE ATLANTIQUE DE

 FORMATION BENI MELLAL
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
الحسن الثاني الطابق الرابع عمارة 
اسفي بني مالل - 3)33) بني مالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE ATLANTIQUE DE
 FORMATION BENI MELLAL

.PRIVE
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التكوين املنهي لتعلم اللغات
).املعلوميات و.الدعم املدر�سي)

-الدعم املستمر..
56)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
الرابع عمارة) الطابق  الثاني  الحسن 
بني مالل) ((33(3 (- اسفي بني مالل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسن ايزيكي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
533)حصة) (: السيد سمير اقصير)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اقصير  سمير  السيد 
اكادير) حي الوفاء) (2( رقم) (737 زنقة)

73333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اقصير  سمير  السيد 
اكادير) حي الوفاء) (2( رقم) (737 زنقة)

73333)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)363.
(97I

FIBEN

 UNIVERS DECOUPE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 5(7
 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
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 UNIVERS DECOUPE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT 7 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 HOURIA 1 ETG 2 APPT 3 BD

 PALESTINE(MOHAMMEDIA -

3833) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNIVERS DECOUPE SARL AU

القطع) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

بالليزر)،

•)تصنيع املرا�سي املقاومة للحرارة،

املواد:) جميع  وتصنيع  قطع  (•

(، التفلو7) (، املعدنية) الصفائح 

النايلو7)،)إلخ.

•)التصنيع امليكانيكي)،)الخراطة)،)

التجويف)،)الطحن)،)الثني)،

الدقة الهندسية، (•

منشأة معدنية،. (•

 LOT  7 (: املقر االجتماعي) عنوا7 

 HOURIA 2 ETG ( APPT 3 BD

 PALESTINE MOHAMMEDIA -

3833))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: حنزاز) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حنزاز  محمد  السيد 
ط ش) ((3 عمارة) الهناء) فال  إقامة 
 (3833 الدارالشيضاء)  3 ع  ((3

الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حنزاز  محمد  السيد 
ط ش) ((3 عمارة) الهناء) فال  إقامة 
 (3833 الدارالشيضاء)  3 ع  ((3

الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)775.

(98I

FLASH ECONOMIE

ALIQUATIS
إعال7 متعدد القرارات

ALIQUATIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها :53333 درهم

مقرها االجتماعي:زاوية شارع طارق 
ابن زياد و شارع موالي علي الشريف 

رقم 7 عمارة رقم ) -تمارة
رقم التقييد في السجل التجاري 

228862:
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
للشركاء)املؤرخ بتاريخ)2))نونبر)2)3) 

قرر ما يلي):
الحجوجي) السيدة  -تعيي7 
جديدة) مسيرة  صوفيا  االدري�سي 

للشركة مكا7 السيدة رجاء)الرائس
-تفويت السيدة رجاء)الرائس)533 
الحجوجي) للسيدة  اجتماعية  حصة 

االدري�سي صوفيا
الحصص) تفويت  على  املوافقة 
االدري�سي) الحجوجي  السيدة  بي7 

صوفيا و السيدة رجاء)الرائس
التقسيم الجديد للحصص):

االدري�سي) الحجوجي  السيدة 
صوفيا)533)حصة

املجموع)533

تعديل الفصول و النظام األسا�سي)
للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم22226.

(99I

FLASH ECONOMIE

SAT CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية سشع عيو7
الحسن) شارع  (76 رقم) نورا  حي 

الثاني سشع عيو7 مكنا3
SAT CONSTRUCTION

شارع حسن) (2 محل تجاري رقم)
الثاني سشع عيو7)

شركة محدودة املسؤولية)
رأ3 مالها)33, 333 233)درهم)

تأسيس شركة)
بمقت�سى) الشركة  هذه  أسست 
العقد العرفي بتاريخ)26)فبراير)))3) 
فبراير) ((3 في) بالحاجب  املسجل  و 
السيد كريطي ر�سى و السيد) ((3((

كريطي خالد و السيد كريطي احمد
خصائصها كالتالي

محدودة) شركة  الشركة  شكل 
املسؤولية)»ش.م.م»

 SAT CONSTRUCTION
التسمية شركة)

موضوع)-)بيع مواد الشناء.
و) مختلفة  أشغال  في  مقاول  (-

الشناء.
-)نقل الشضائع الوطنية و الدولية)

نيابة عن اآلخرين.)
العمليات) جميع  عامة  بصفة  و 
املالية) و  التجارية  العقارية  املنقولة 
التي يمكن أ7 تتصل بصفة مشاشرة)

أو غير مشاشرة بموضوع الشركة)
تطور) إلى  تؤدي  آ7  يمكن  أو 

الشركة املذكورة
املقر االجتماعي محل تجاري رقم)

2)شارع الحسن الثاني سشع عيو7)
تاريخ) من  تبتدئ  سنة  (99 املدة)

تسجيل الشركة)

 233  333,  33 الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة إلى)2333)حصة قيمة)

كل واحدة منها)33, 233)درهم منحت)

كالتالي)

733)حصة) السيد كريطي ر�سى) (

333,33 73)درهم)

حصة) (333 السيد كريطي خالد)

333,33 33)درهم

حصة) (333 السيد كريطي أحمد)

333,33 33)درهم

وامضاء) تسيير  منفرد  بشكل 

واإلمضاء) التسيير  يرجع  الشركة 

بطاقته) رقم  ر�سى  كريطي  للسيد 

 D 82(633(الوطنية

وهو املسؤول عن تسيير اإلدارة) (

الشركة) لنشاط  والفعالة  الدائمة 

ملدة غير محدودة

 32 يناير إلى) (2 سنة الشركة من)

دجنبر)

توزيع األرباح

بعد خصم املصاريف و التحمالت)
القانو7) في  إليها  املشار  القانونية 

التأسي�سي و بعد خصم)5%)لتكوين)

الربح) فا7  القانوني  االحتياطي 

الصافي يقسم بي7 الشركاء)كل حسب)

مال) رأ3  في  االجتماعية  حصصه 

الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

 8 يوم) بمكنا3  التجارية  باملحكمة 

مار3)))3))تحت عدد)55637

333I

FLASH ECONOMIE

 HAJJAM TRANSPORT
IMPORT-EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HAJJAM TRANSPORT IMPORT-

EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : دندو7 
ايت يحيى سشع عيو7 - 53333 

مكنا3 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.736(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)
HAJJAM TRANSPORT IMPORT-
املسؤولية) ذات  شركة  (EXPORT
 233.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
(- عيو7) سشع  يحيى  ايت  دندو7 
53333)مكنا3 املغرب نتيجة لعدم)

وجود اي نشاط تجاري).
و عي7:

الحجام) السالم  عشد  السيد)ة()
)ة() كمصفي) (x 3 x x عنوانه)ا() و 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دندو7) وفي  ((3(( يناير) (29 بتاريخ)
 53333 (- عيو7) سشع  يحيى  ايت 

مكنا3 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)62.
332I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DE»
 CONSTRUCTION LAKRARI

«SOCOLAK
مجموعة ذات النفع االقتصادي

قفل التصفية
نص اإلشهار

شركة الشناء لكراري
شركة ذات اإلسم الجماعي »ش.ا.ج»

رأسمالها 333.33 233 درهم
بام 2 حي الزيتو7 سشع عيو7 

مكنا3
رقم السجل التجاري 365))
التصفية النهائية للشركة 

بتاريخ) العرفي  العقد  بموجب 
واملسجل بالحاجب) ((3(( يناير) (((
الجمع) قرر  ((3(( فبراير) (7 بتاريخ)

العام االستثنائي ما يلي):

املوافقة على تقرير املصفي)

)إثشات إغالق التصفية)

السيد) املصفي  ذمة  إخالء) (- (

التعريف) بطاقة  رقم  أحمد  لحلول 

D299783(الوطنية

-7)إقرار التصفية النهائية التابعة)
للفسخ املسشق لشركة الشناء)لكراري

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 يوم) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)53

33(I

FLASH ECONOMIE

SIM MULTI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SIM MULTI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

) عمارة 32 الشقة 7) ديار انزا - 

83333 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53832

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SIM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MULTI SERVICES

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التشطيب وأعمال أخرى متنوعة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(- انزا) ديار  ((7 الشقة) (32 عمارة) ((

83333)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 (: بال) رشيد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيد علي اوقاسم)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد بال عنوانه)ا()بلوك ج)
7)رقم)35)حي الداخلة)83333)اكادير)

املغرب.

عنوانه)ا() اوقاسم  علي  السيد 

 3( شقة) (23 عمارة) (( اقامة ستيليا)

بنسركاو)83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رشيد بال عنوانه)ا()بلوك ج)
7)رقم)35)حي الداخلة)83333)اكادير)

املغرب

عنوانه)ا() اوقاسم  علي  السيد 

 3( شقة) (23 عمارة) (( اقامة ستيليا)

بنسركاو)83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238932.

333I

FLASH ECONOMIE

 OUMNIA DE
KINÉSITHÉRAPIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

OUMNIA DE KINÉSITHÉRAPIE

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها:233.333 درهم

 مقرها اإلجتماعي: إقامة زينب 

الشقة رقم 5 حسا7 - الرباط
رقم التقييد في السجل التجاري: 

275(85

IF:75636367

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 27 بتاريخ) املؤرخ  الوحيد  للشريك 

فبراير)))3))قرر ما يلي):

بمشلغ) املال  رأ3  تخفيض 

93.333.33)درهم)،)وبالتالي رفعه من)

233.333.33)درهم إلى)23.333)درهم)

عن طريق استرداد املساهم الوحيد)

األسهم) إلغاء) ،يليه  ألسهمه)

املشتراة)

من النظام) و7) (6 تعديل الفصل)

األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم))72))2

337I

FLASH ECONOMIE

ACCESPLANET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACCESPLANET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها:233.333 درهم

مقرها اإلجتماعي: امتداد املنصور 

مجموعة 73 زنقة 23 رقم 226 

سيدي البرنو�سي - الدارالشيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 

396(52

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)7))فبراير)))3))قرر ما)

يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل  (

إلى)23)تجزئة طارق الطابق)3)الشقة)

(- جوهرة التكشير سيدي مومن) (293

الدارالشيضاء

النظام) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827737

335I



5715 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

FLASH ECONOMIE

هــــــــواري بـــــــوا
إعال7 متعدد القرارات

هــــــــواري بـــــــوا. ش.م.م.
شركة محدودة املسؤولية، رأسمالها 

233.333,33 درهم 
املقر االجتماعي : 3)23 واد سشــو 

األلفة الحي الحسني – الدار الشيضاء
تفويت حصص واستقالة مسيرة 

وتعييــن مسيـــر
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(32377
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  املنعقد 
الشريكة) قررت  (25/2(/(3(2
الوحيدة لشركة هــواري بـــوا.)ش.م.م،)
رأسمالها)233.333,33)درهم،)مقرها)
االجتماعي)3)23)واد سشو األلفة الحي)

الحسني)–)الدار الشيضاء)ما يلي):)
بتفويت) واإلقرار  املوافقة  (-)2

حصص الشركة من السيدة):)
-)سكينة برشيــد):)2333)حصة)

لفائدة السيد فيصل بلمحجوب)
للحصة) درهم  (233 بثمن) وذلك 

الواحدة.
)(-)قشول استقالة السيدة سكينة)
للشركة) وحيدة  كمسيرة  برشيد 
بلمحجوب) فيصل  السيد  وتعيي7 

كمسير وحيد للشركة.
طشقا لشيع الحصص وتعيي7) (-)3
مسير جديد للشركة تم تغيير وتشني)

القانو7 األسا�سي الجديد للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتاريخ) الشيضاء) للدار  التجارية 

))3)/37/33)تحت عدد)2)8257.
بمثابة مقتطف وبيا7

336I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE TEN TOURS
MAROC

إعال7 متعدد القرارات

SOCIETE TEN TOURS MAROC
شركة مساهمة 

رأسمالها:333.333,33 درهم
مقرها االجتماعي :زنقة ازيرفيت رقم 

2-533 الداخلة
تفويت اسهم

رقم التقييد في السجل التجاري : 
677

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تمت) ((329 يناير) (7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
-)تفويت)53)سهما لفائدة السيدة)

ليلى منير
اداري جديد) تم تعيي7 مجلس  (-
 6 ملدة) مسيرين  ثالث  من  مكو7 

سنوات تنتهي في)32)دجنبر)7)3):
·)السيد رشيد بن كيرا7

·)السيد محمد علي بن كيرا7
·)السيدة مارية الصميلي

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
فبراير))3)  (38 بتاريخ) بالداخلة 

تحت رقم)32)/))3)
337I

FLASH ECONOMIE

 STORE E CIGARETTES
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استمرار نشاط الشركة

 STORE E CIGARETTES
MAROC

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها)23.333)درهم

املقر الرئيس:)زنقة سومية،)إقامة)
حي) (،(( رقم) (،5 الطابق) (،3 شهرزاد)

النخيل)-)الدارالشيضاء
السجل التجاري رقم)99.929))–)

التعريف الضريبي رقم)27797989
للمقاولة) املوحد  التعريف 

333337279333359
ضياع ثالثة أرباع رأسمال الشركة
أوال:)قرر الجمع العام االستثنائي)
وتطشيقا) (26.37.(3(2 املنعقد)
القانو7) من  (86 املادة) ملقتضيات 
لحل) داع  هناك  ليس  أنه  (5-96
وجود) استمرار  وبالتالي  الشركة 

الشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  ثانيا:)
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
 27.33.(3(( بتاريخ) بالدارالشيضاء)

تحت عدد)827528 .
للخالصة والتذكير

املسير

338I

كافجيد

مجموة مدارس القادة 
الخصوصية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

كافجيد
86 زنقة 265 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 3))3)، الدار الشيضاء 

املغرب
مجموة مدار3 القادة الخصوصية 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي تجزئة لينة 
بقعة 77) سيدي معروف - 53)3) 

الشيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
(85997

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) ((3(( فبراير) ((5 املؤرخ في)
تسمية الشركة من)»مجموة مدار3)
 GROUP« إلى) الخصوصية») القادة 

. »CITY SCHOOL PRIVE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)2)8275.
339I

CHAHBOUN DISTRIBUTION

CHAHBOUN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHAHBOUN CAR
 N° 288 LOT(MANSOUR ،
50060، MEKNES(MAROC

CHAHBOUN CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 88) 

تجزئة املنصور - 53333 مكنا3 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73332

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( 37)مار3) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 CHAHBOUN الوحيد) الشريك 
533.333)درهم) مشلغ رأسمالها) (CAR
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي)88))تجزئة)
املغرب) مكنا3  (53333 (- املنصور)

نتيجة ل):)تراكم الخسائر.
 (88 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
مكنا3) (53333 (- املنصور) تجزئة 

املغرب.)
و عي7:

عشد الغني خريشش و) السيد)ة()
 53333 منصور) ((88 رقم) عنوانه)ا()
مكنا3 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)82.
323I

BUSINESS AUDITAX

STE LAAMRI ASSURANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

 STE LAAMRI ASSURANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
النصر رقم 2) زايو جذ - 333)6 

الناضور املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(5777

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)2))أكتوبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- جذ) زايو  ((2 رقم) النصر  »شارع 



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5716

»شارع) إلى) الناضور املغرب») (6(333

 285 عمارة) املجد  تجزئة  القد3 

 93333 (- مكادة) بني  (( رقم) املحل 

طنجة املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))5288).

322I

BUSINESS AUDITAX

EAMAR DE GENIE CIVIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،

TANGER MAROC

EAMAR DE GENIE CIVIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة 

يسمينة الطابق االر�سي الشقة 

7 زنقة املحمدية - 93333 طنجة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.58939

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(( مار3) (32 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (7.333.333«

»3.333.333)درهم»)إلى)»7.333.333 

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52832).

32(I

BUSINESS AUDITAX

SOGEVA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

SOGEVA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
تشيكوفسكي اقامة جوبا باء الطابق 

الساد3 رقم 27/)27 - 93333 
طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67597
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (3.533.333«
»2.533.333)درهم»)إلى)»5.333.333 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52833).
323I

BUSINESS AUDITAX

ALOTIF
إعال7 متعدد القرارات

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

ALOTIF »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: عايدة 
فيالج عمارة 29 الشقة رقم 5 
املكتب رقم 2 - 93333 طنجة 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3(633
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
التي) الحصص  تفويت جميع  مايلي:)
 (533( عزيز) حيدا  السيد  يمتلكها 
عشا�سي) رشيد  السيد  و  حصة()
 ALOTIF شركة) من  حصة() ((533(
إلى السيد بوكرمة محمد و هو مغربي)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  حامل 
بسال) الساكن  و  (AB(63836 رقم)
رقم) (( حي موالي اسماعيل سيكتور)
2377)و بالتالي يصشح هذا االخير هو)

الشريك الوحيد في الشركة)
على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 
الحصص) جميع  تفؤيت  بعد  مايلي:)
لفائة السيد بوكرمة محمد و تقديم)
رشيد) عشا�سي  و  عزيز  حيدا  السيد 
تعيي7) تم  التسيير  من  الستقالتهما 
السيد بوكرمة محمد مسيرا جديدا و)
وحيدا للشركة وال يلزمها اال امضاؤه)

على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 
مايلي:)بعد تجميع جميع الحصص في)
يد شريك وحيد تقرر تحويل الشكل)
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
الى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
على) ينص  الذي  (:37 رقم) قرار 
االسا�سي) القانو7  تحيي7  يتم  مايلي:)
تقريره) تم  ما  مع  ليتطابق  للشركة 

اعاله
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  اصشح 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
بوكرمة) هوالسيد  الوحيد  الشريك 
لشطاقة) حامل  مغربي  هو  و  محمد 
 AB(63836 رقم) الوطنية  التعريف 
و الساكن بسال حي موالي اسماعيل)

سيكتور)))رقم)2377

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

جميع الحصص الخمسة االف في يد)

السيد بوكرمة محمد

على) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 

محمد) بوكرمة  السيد  تعيب7  مايلي:)

مسييرا للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52856).

327I

nabiq mohammed

H.ABASSA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

H.ABASSA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

- 3553) سوق السبت اوالد نمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H.ABASSA TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عن) نيابة  للشضائع  والدولي  املحلي 

الغير)/)نقل األمتعة نيابة عن الغير)/)

االستيراد والتصدير.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
النهضة)-)3553))سوق السبت اوالد)

نمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: لكشير) هشصة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لكشير  هشصة  السيد 
دوار نكار سيدي عي�سى)3553))سوق)

السبت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لكشير  هشصة  السيد 
دوار نكار سيدي عي�سى)3553))سوق)

السبت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة)
رقم) تحت  ((3(( مار3) (25 بتاريخ)

.(53
325I

FIDUCIAIRE AL QODS

 ECOLOGI MOROCCAN
TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 ECOLOGI MOROCCAN
TECHNOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي أمال 5 
املسيرة رقم 669 الطابق االول - 

3)232 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
258623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ECOLOGI MOROCCAN  :

.TECHNOLOGY
 Services (: غرض الشركة بإيجاز)

.d’informations commerciales
أمال) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- الطابق االول) (669 املسيرة رقم) (5

3)232)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الطاهيري) العالي  عشد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الطاهيري) العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا()املسيرة)2)تجزئة توفيق)25 

الرقم)23 3333))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهيري) العالي  عشد  السيد 
عنوانه)ا()املسيرة)2)تجزئة توفيق)25 

الرقم)23 3333))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2833.

326I

CHAHBOUN DISTRIBUTION

 CHAHBOUN
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CHAHBOUN DISTRIBUTION

 N° 20 1ER(ETAGE(DERB(ZAIR

 ZITOUNE ، 50060، MEKNES

MAROC

 CHAHBOUN DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 3) 

الطابق االول درب زعير الزيتو7 - 

53363 مكنا3 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.53263

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

))3))تقرر حل) 27)فبراير) املؤرخ في)

 CHAHBOUN DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

رأسمالها) مشلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

اإلجتماعي)3))الطابق االول درب زعير)

املغرب) مكنا3  (53363 (- الزيتو7)

التصفية النهائية للشركة. نتيجة ل•)

اإلبراء) منح  و  ذمة  إخالء) (•

للمصفي السيد خليل خريشش.

و بذلك تم االغالق النهائي) (•

للشركة.

.

و عي7:

و) خريشش  خليل  السيد)ة()

املنصور) تجزئة  ((88 عنوانه)ا()

)ة() 53333)مكنا3 املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 (3 وفي) ((3(( فبراير) (27 بتاريخ)

(- الزيتو7) زعير  درب  االول  الطابق 

53363)مكنا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم))8.

327I

malartci

STE SEA SIGNALISATION
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

malartci
 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
STE SEA SIGNALISATION شركة 

املساهمة
 (3RUE وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 PIERRE MENDES-FRANCE
 69120 VAULX-EN-VELIN
 - 69120 VAULX-EN-VELIN

.FRANCE
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)33)دجنبر)2)3))تقرر إنشاء)
 STE(فرع تابع للشركة تحت التسمية
الكائن) و  (SEA SIGNALISATION
 STE MALAR عند) مقيم  بالعنوا7 
TCI)شارع عشد الكريم الخطابي اقامة)
بني) (2( السالم الطابق الثاني الشقة)
 STE MALAR TCI مالل مقيم عند)
اقامة) الخطابي  الكريم  عشد  شارع 
)2)بني) السالم الطابق الثاني الشقة)
مالل)3333))بني مالل املغرب و املسير)
 VERNIAUT السيد)ة() طرف  من 

.FRANCINE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتاريخ)27)مار3)

2)3))تحت رقم)72).

328I

somadik

 CHAYBOIS TRAVAUX
 DIVERS ET MENUISERIE

GENERALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
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 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

 CHAYBOIS TRAVAUX DIVERS

 ET MENUISERIE GENERALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوفاق رقم 775 اوه - 73333 

العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CHAYBOIS TRAVAUX DIVERS

.ET MENUISERIE GENERALE

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نجارة الخشب.

مشروع) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

مدينة الوفاق رقم)775)اوه)-)73333 

العيو7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الشايبي) نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نعيمة الشايبي عنوانه)ا()

حي القصشة بلوك)27)رقم))3 73333 

العيو7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نعيمة الشايبي عنوانه)ا()

حي القصشة بلوك)27)رقم))3 73333 

العيو7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بالعيو7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)273.

329I

garrigues maroc, sarlau

opticalia maroc

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

opticalia maroc شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

 (8boulevard massira khadra

 2éme(etgage, n° 8, Casablanca -

.20100 casablanca(maroc

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.9((6

الشريك) قرار  بمقت�سى 

 (3(( يناير) ((7 في) املؤرخ  الوحيد 

بمشلغ) الشركة  رأسمال  رفع  تم 

من) أي  درهم») ((79.333« قدره)

»633.)2.57)درهم»)إلى)»2.933)2.8 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827273.

3(3I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE HAFSA MED AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE HAFSA MED AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي 76 زنقة 

العادل حي الدرافيف ) وجدة - 

63333 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.32337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) ((3 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بيع و اصالح االطارات)+)بيع اجزاء)

السيارات)+)النظافة)+)اشغال الشناء)

املختلفة)+)مفاوض.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)862.

3(2I

salmageco

STE BATIMOTRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

salmageco

 imm 63 lot(dalila(appt 21

 zougha(fes(fes، 30000، fes

maroc

STE BATIMOTRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 IMM وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 63 APPT 21 LOTS(DALILA

 ZOUAGHA(FES - 30000 fes

.maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75652

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( يناير) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مومن) احمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (9.333

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (9.333

محمد مومن بتاريخ)37)يناير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)537.

3((I

salmageco

 STE LABLALI TRANSPORT

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

salmageco

 imm 63 lot(dalila(appt 21

 zougha(fes(fes، 30000، fes

maroc

 STE LABLALI TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

 LOTISSEMENT AL AMAL

 LOT(N°9 IMM 10 APPT 18

 RTE(SEFROU(FES - 30000 FES

.MAROC

تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.75562

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( يناير) (37 املؤرخ في)

بن) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

رحو حسن كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)537.

3(3I
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جوهرة وسعيدي

HBM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جوهرة وسعيدي

شارع بئر أنزرا7 زاوية محمد 

الخامس الطابق 7 عمارة بوبشر 

بركا7، 63333، بركا7 املغرب

HBM IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

شتوتغارت حي الليمو7. - 63333 

بركا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8357

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HBM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (5 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 63333 (- الليمو7.) حي  شتوتغارت 

بركا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)3.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (7333 (: بوزيا7) الزاوي  السيد 

بقيمة)733.333.))درهم.

 3333 (: الداودي) حياة  السيدة 

بقيمة)333.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الداودي حياة عنوانه)ا()
الليمو7.) حي  شتوتغارت  زنقة  (5

63333)بركا7 املغرب.

السيد الزاوي بوزيا7 عنوانه)ا()5 
زنقة شتوتغارت حي الليمو7.)63333 

بركا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزاوي بوزيا7 عنوانه)ا()5 
زنقة شتوتغارت حي الليمو7.)63333 

بركا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/273.

3(7I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجشائية

 STE B S RKHABI DE
GARDIENNAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجشائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليما7 ، 33)27، سيدي سليما7 

املغرب

 STE B S RKHABI DE

GARDIENNAGE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 DOM: وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 BUR(N°3 RCE 25 DB(YAACOUB

EL(MANSOUR - 1400 القنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE B (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

 S RKHABI DE GARDIENNAGE

. SARL

مستغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
غابوي).

 DOM: (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 BUR N°3 RCE (5 DB YAACOUB
القنيطرة) (EL MANSOUR - 2733

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: السيد حميد بيات)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: اسعيدات) بنعاشر  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حميد بيات عنوانه)ا()دوار)
السفلية) عامر  عياد  اوالد  الركابي 

2733)القنيطرة املغرب.
اسعيدات) بنعاشر  السيد 
عنوانه)ا()دوار الركابي اوالد عياد عامر)

السفلية)2733)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد بيات عنوانه)ا()دوار)
السفلية) عامر  عياد  اوالد  الركابي 

2733)القنيطرة املغرب
اسعيدات) بنعاشر  السيد 
عنوانه)ا()دوار الركابي اوالد عياد عامر)

السفلية)2733)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)-.
3(5I

STE MAHMOUD GARDIENNAGE

 MAHMOUD
GARDIENNAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MAHMOUD
GARDIENNAGE

عمارة 237 رقم 7 زاوية زنقة 
يوغسالفيا و زنقة القا�سي عياض 

جليز ، 73333، مراكش املغرب

 MAHMOUD GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 
جنا7 26 تالقي زنقة يوغسالفيا 
و زنقة القا�سي عياض رقم 237 

الطابق الثاني رقم 7 ݣليز مراكش - 
73333 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3552

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAHMOUD GARDIENNAGE
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة،)
-)البستنة و تشجير الحدائق

السيارات) مرآب  تسيير  (-
والدراجات).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
يوغسالفيا) زنقة  تالقي  (26 جنا7)
 237 رقم) عياض  القا�سي  زنقة  و 
(- ݣليز مراكش) (7 الطابق الثاني رقم)

73333)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: القلدي) محمود  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمود القلدي عنوانه)ا()
زنقة) زاوية  (7 رقم) (237 عمارة)
عياض) القا�سي  زنقة  و  يوغسالفيا 

جليز)73333)مراكش املغرب).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمود القلدي عنوانه)ا()
زنقة) زاوية  (7 رقم) (237 عمارة)
عياض) القا�سي  زنقة  و  يوغسالفيا 

جليز)73333)مراكش املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23377.

3(6I

TRAVNEG AL FATH

 TRAVNEG AL FATH SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRAVNEG AL FATH
 HAY(ERRAYAD(N293 1ER(ETG
 OULED(FREJ(SIDI(SMAIL , EL
 JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC
 TRAVNEG AL FATH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 HAY وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 ERRAYAD(N293 1ER(ETG

 OULED FREJ SIDI SMAIL EL
 JADIDA 24000 EL(JADIDA

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29252

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVNEG AL FATH SARL AU

عقاقير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املواد) جميع  شراء) و  بيع  (- عامة)
بالصحة) املتعلقة  املواد  و  الفالحية 
التجارة) (- تقديم الخدمات) (- النشاتية)
بالجملة لجميع املعدات الصناعية و)

مواد الشناء)-)أشغال عامة.
 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 ERRAYAD N(93 2ER ETG
 OULED FREJ SIDI SMAIL EL
 JADIDA (7333 EL JADIDA

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 83.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 833 (: عيدي) الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين عيدي عنوانه)ا()
 HAY ERRAYAD N(93 (EME ETG
 OULED FREJ SIDI SMAIL (7333

.EL JADIDA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين عيدي عنوانه)ا()
 HAY ERRAYAD N(93 (EME ETG
 OULED FREJ SIDI SMAIL (7333

EL JADIDA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)7575).
3(7I

F(H

F2H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
F(H

28 شارع أنفا الطابق 2 ، 3323)، 
الدار الشيضاء اململكة املغربية
F(H شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي سكن 
جنا7 كاليفورنيا عمارة 27 شقة 

22 - 3773) الدار الشيضاء اململكة 
املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3((672

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(2 نونبر) (22 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 333.333 رأسمالها) مشلغ  (F(H
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
 27 عمارة) كاليفورنيا  جنا7  سكن 
الشيضاء) الدار  ((3773  -  22 شقة)
الوضع) (: ل) نتيجة  املغربية  اململكة 

االقتصادي واملالي.
سكن) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 22 27)شقة) جنا7 كاليفورنيا عمارة)
الدار الشيضاء)-)3773))الدار الشيضاء)

اململكة املغربية.)
و عي7:

و) البريكي  حميد  السيد)ة()
كاليفورنيا) جنا7  سكن  عنوانه)ا()
الدار) ((3773  22 شقة) (27 عمارة)
الشيضاء)اململكة املغربية كمصفي))ة()

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)3263.
3(8I

THE RIGHT POINT

 EASYFLYERS LOGISTICS
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 EASYFLYERS LOGISTICS

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مر3 السلطا7 الطابق االول شقة 

3 - 3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536339
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EASYFLYERS LOGISTICS

.MOROCCO
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الترانزيت) الوسائط:) متعدد  النقل 

والشحن الجوي.
والتنظيمي:) الجمركي  االلتزام 
العمليات الجمركية وتأمي7 الشضائع.

6))شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
مر3 السلطا7 الطابق االول شقة)3 

- 3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 EASYFLYERS الشركة)
 LOGISTICS LIMITED : 23.333

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 EASYFLYERS الشركة)
عنوانه)ا() (LOGISTICS LIMITED

لند7 انجلترا)3333))لند7 انجلترا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() دالي  عدنا7  السيد 
ابن) (5 شقة) (( طابق) ابينال  تجزئة 
عدادي)3333))الدار الشيضاء)املغرب
يحي) الحاج  بن  مروا7  السيد 
عنوانه)ا()زنقة االمام الشخاري اقامة)
امتداد) ((7 شقة) (3 طابق)  3 نور 
الشيضاء) الدار  ((3333 املعاريف)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)9757.

3(9I

الشتيوي ادريس

 Sté PHARMACIE EL
HASSANATE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشتيوي ادريس

حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/)3 
رقم /27 ، 253)9، القصر الكشير 

املغرب

 Sté PHARMACIE EL

HASSANATE SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد شارع سيدي الشياتي رقم 

83) - 253)9 القصر الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3332

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE EL HASSANATE

.SARL-AU

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

رقم) الشياتي  سيدي  شارع  الجديد 

83) - 253)9)القصر الكشير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 233 (: حسنة) لشيض  السيدة 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

لشيض حسنة عنوانه)ا() السيدة 

 3(9 رقم) الشرقي  السعادة  حي 

25733)تيفلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

لشيض حسنة عنوانه)ا() السيدة 

 3(9 رقم) الشرقي  السعادة  حي 

25733)تيفلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) الكشير  بالقصر  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)277.

333I

GHAZIR COMPTA PRO

LA FACTORY PMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LA FACTORY PMP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

مسلم تجزئة بكار ، شقة رقم 27 

بالدور الثالث باب دكالة مراكش - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

233778

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACTORY PMP

نجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعاد7

-)شراء)وبيع مواد الشناء

)-استيراد و تصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 27 رقم) شقة  (، بكار) تجزئة  مسلم 

(- مراكش) دكالة  باب  الثالث  بالدور 

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: اوديمارد) هاري  باسكال  السيد 

53)حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 953 (: السيد عشد الرزاق بنما7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اوديمارد) هاري  باسكال  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد الخامس فيال)

املحمدية) ((8823 املحمدية) (27 رقم)

املغرب.

بنما7) الرزاق  عشد  السيد 

الويدا7) الكر7  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

مراكش) (73333 مراكش) الشور 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اوديمارد) هاري  باسكال  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد الخامس فيال)

املحمدية) ((8823 املحمدية) (27 رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)9)35)2.

332I

Etude Notarialeديوا7 الثوثيق العصري

مارينا ماركت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Etudeديوا7 الثوثيق العصري

Notariale

 Quartier(de(la(plage, Rue(Ahfir

 Rce(Nouha, 6 eme(etage(n 38

 Quartier(de(la(plage, Rue(Ahfir

 Rce(Nouha, 6 eme(etage(n 38،

90000، TANGER(Maroc

مارينا ماركت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 236 زنقة 

عشد هللا الهشطي اقامة سيني رقم 23 

طنحة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

237277

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يونيو) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

مارينا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ماركت.

التغذية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة).

عنوا7 املقر االجتماعي):)236)زنقة)

عشد هللا الهشطي اقامة سيني رقم)23 

طنحة)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 53 (: الوعماري) حسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (53 (: السيد محمد دوش)

بقيمة)233)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن الوعماري عنوانه)ا()
حي االمل الشطر)3)زنقة)33)رقم)282 

53383)مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() دوش  محمد  السيد 
زنقة بني و عياش تجزىة الوالية) ((7

23333)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن الوعماري عنوانه)ا()
حي االمل الشطر)3)زنقة)33)رقم)282 

53383)مكنا3 املغرب
عنوانه)ا() دوش  محمد  السيد 
زنقة بني و عياش تجزىة الوالية) ((7

23333)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

3)3))تحت رقم)53)33).
33(I

SAMIR FIDUCIAIRE

WEBDONO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
WEBDONO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
)، رقم 73، تجزئة رياض الزيتو7، 
مكنا3. - 53373 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WEBDONO
:)-)مبرمج)،) غرض الشركة بإيجاز)

محلل)،)مصمم في املعلوميات.
-)دراسة وتصميم مواقع الويب أو)

غيرها.
-)تجارة..

عنوا7 املقر االجتماعي):)متجر رقم)
الزيتو7،) تجزئة رياض  (،73 رقم) (،(

مكنا3.)-)53373)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد عشد االله بن عد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عشد االله بن عد عنوانه)ا()
الطابق) (،2 شقة) (،7 جناح) (38 رقم)
مكنا3) (53333 قرطشة) األول،)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد االله بن عد عنوانه)ا()
الطابق) (،2 شقة) (،7 جناح) (38 رقم)
األول،)قرطشة)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2338.
333I

FIDUCOGEM

7ALL INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCOGEM

رقم 5 عمارة )5 مكاتب اشرف شارع 
 FES ،33333 ، 3محمد الساد3 فا

MAROC
7ALL INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 237 تجزئة الوفاق طريق عي7 
السمن - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72835

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 7ALL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INDUSTRIES

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة و الشناء.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تجزئة الوفاق طريق عي7) (237 رقم)

السمن)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد حماني):)733)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 (33 (: حماني) النبي  عشد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

(: السيد عشد هللا علوي اسماعلي)

733)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حماني  محمد  السيد 
زواغة) الوفاق  تجزئة  (237 رقم)

33333)فا3 املغرب.

السيد عشد النبي حماني عنوانه)ا()
طريق) الزيتو7  رياض  تجزئة  (9 رقم)

عي7 الشقف)33333)فا3 املغرب.

اسماعلي) علوي  عشد هللا  السيد 

موالي) قيادة  ارياح  دوار  عنوانه)ا()

بوسلهام سوق اربعاء)الغرب)26333 

سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حماني  محمد  السيد 
زواغة) الوفاق  تجزئة  (237 رقم)

33333)فا3 املغرب

السيد عشد النبي حماني عنوانه)ا()
طريق) الزيتو7  رياض  تجزئة  (9 رقم)

عي7 الشقف)33333)فا3 املغرب

اسماعلي) علوي  عشد هللا  السيد 

موالي) قيادة  ارياح  دوار  عنوانه)ا()

بوسلهام سوق اربعاء)الغرب)26333 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2373.

337I

مكتب الدراسات املحاسشاتية والتسيير

AMSTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسشاتية 

والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35233، جرسيف املغرب

AMSTRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

أفريد7 الحمام ملريجة - 35233 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMSTRO

:)االشتغال) غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو الشناء)
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الري) مشاريع  انجاز  و  دراسة 
بالتنقيط

التجارة.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 35233 (- ملريجة) الحمام  أفريد7 

جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عشد القادر الهاشمي):)533 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهاشمي) القادر  عشد  السيد 
 35233 حمرية) حي  عنوانه)ا()

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الهاشمي) القادر  عشد  السيد 
 35233 حمرية) حي  عنوانه)ا()

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/82)2.
335I

trainning(office(and(accounting(advice

PRO LUMINAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,75
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
PRO LUMINAIRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي 75 شارع 
2 الطابق ) الشقة 3 طريق الخير 
البرنو�سي - 3633) الدار الشيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
7(63(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 
من) الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 HM« إلى) («PRO LUMINAIRE«

.»LUMIÈRE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)3)8275.
336I

CABINET S(S CONSULTING

AGIB IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET S(S CONSULTING
 CASABLANCA, BD(AL(QODS,
 RES(AMINA 5, OULAD(TALB,
 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT
 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
AGIB IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33 شارع 
رحال املسكيني الطابق ) الرقم 5 - 

33)33 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536225
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AGIB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
33)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  5 الرقم) (( رحال املسكيني الطابق)

33)33)الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد ابن علي):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: اكناو) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() على  ابن  فؤاد  السيد 
عي7 الشق) (3( تجزئة الحمد ط) (3(

33)33)الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() اكناو  السيد مصطفى 
االسرة) حي  (732 رقم) اسمارة  شارع 

33)33)الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() على  ابن  فؤاد  السيد 
عي7 الشق) (3( تجزئة الحمد ط) (3(

33)33)الشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() اكناو  السيد مصطفى 
االسرة) حي  (732 رقم) اسمارة  شارع 

33)33)الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827738.
337I

مكتب الدراسات املحاسشاتية والتسيير

MEDICAL OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب الدراسات املحاسشاتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

35233، جرسيف املغرب
MEDICAL OPTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ملك خير 
هللا حي النكد - 35233 جرسيف 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2633

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل) ((3(( يناير) ((7 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 35233 (- النكد) حي  خير هللا  »ملك 
»شارع محمد) إلى) جرسيف املغرب»)
الخامس الطشق األر�سي مللك خديجة)

- 35233)جرسييف املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/83)2.
338I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

PREMIUM VAPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
PREMIUM VAPE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 6 عمارة )E7 رياض الزيتو7 - 

53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PREMIUM VAPE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

السجائر اإللكترونية.
عنوا7 املقر االجتماعي):)متجر رقم)
6)عمارة))E7)رياض الزيتو7)-)53333 

مكنا3 املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: مهدي) اسمعيلي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسمعيلي مهدي عنوانه)ا()
عمارة كورو شقة)9)زنقة باندونغ م.ج)

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسمعيلي مهدي عنوانه)ا()
عمارة كورو شقة)9)زنقة باندونغ م.ج)

53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)987.

339I

FIDUSCAL

G.T.2.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(2

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

G.T.(.O شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ديار 

االندلس جه 36 العمارة 36 الطابق 

7 الرقم 3) بوسكرة النواصر الدار 

الشيضاء - )728) الدار الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536(53

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.G.T.(.O

تهيئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املساحات الخضراء

االشغال العامة و الشناء.

ديار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطابق) (36 العمارة) (36 االندلس جه)

بوسكرة النواصر الدار) ((3 الرقم) (7

الشيضاء) الدار  ((728( (- الشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابراهيم  اوهمو  السيد 

 36 العمارة) (36 جه) االندلس  ديار 

الطابق)7)الرقم)3))بوسكرة النواصر)

)728))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

السيد اوهمو مراد عنوانه)ا()دوار)

 (6233 برشيد) الساحل  الشراكي 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ابراهيم  اوهمو  السيد 

 36 العمارة) (36 جه) االندلس  ديار 

الطابق)7)الرقم)3))بوسكرة النواصر)

)728))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب

السيد اوهمو مراد عنوانه)ا()دوار)

 (6233 برشيد) الساحل  الشراكي 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827663.

373I

OUR EXPERT

 HISTORIC MARRAKECH
TOURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 HISTORIC MARRAKECH

TOURS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم ) الطابق األر�سي رقم 
2289 تجزئة الزرقطوني بوعكاز 
ملحاميد مراكش - 73333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22(392

 35 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 مار3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HISTORIC MARRAKECH

.TOURS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق األر�سي رقم) (( التجاري رقم)
بوعكاز) الزرقطوني  تجزئة  (2289
مراكش) (73333 (- مراكش) ملحاميد 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: رشيد) الرامي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رشيد  الرامي  السيد 
املحاميد) (6(3 رقم) (23 بلوم) بوعكاز 

مراكش)73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رشيد  الرامي  السيد 
املحاميد) (6(3 رقم) (23 بلوم) بوعكاز 

مراكش)73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)3))تحت رقم)2673)2.

372I

STE FIACCOF 

CDECO FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

CDECO FES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

26 أرسطو محل 3 طريق ايموزار 

فا3 33333 فا3 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CDECO FES

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخشب و مقاول أعمال أو إنشاءات)

مختلفة وتاجر).
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم)26)أرسطو محل)3)طريق ايموزار)

فا3)33333)فا3 املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد عمر رقعي الشاوي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد محمد امي7 رقعي الشاوي)
درهم) (233 بقيمة) حصة  (533  :

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد امي7 رقعي الشاوي)
عنوانه)ا()شقة)6)عمارة)9)3 تجزئة)
الشقف) عي7  طريق  (( الزهور) حي 

33333)فا3 املغرب.
الشاوي) رقعي  عمر  السيد 
عنوانه)ا()فيال)59)حي النخيل زواغة)

فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امي7 رقعي الشاوي)
عنوانه)ا()شقة)6)عمارة)9)3 تجزئة)
الشقف) عي7  طريق  (( الزهور) حي 

33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2353.
37(I

STE FIACCOF 

BAMEO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
BAMEO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
7 ج.ه 5)تجزئة بريستيجيا ملعب 
الخيل فا3 33333 املغرب 33333

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAMEO

عقاقير و) (: غرض الشركة بإيجاز)

حجر أو بالط للموزاييك و مفوضية)

الشضائع)

عنوا7 املقر االجتماعي):)محل رقم)

ملعب) بريستيجيا  5)تجزئة  ج.ه) (7

الخيل فا3)33333)املغرب)33333.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الصقلي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الصقلي  حمزة  السيد 

الخيل) ملعب  بريستيجيا  25تجزئة 

33333)فا3 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الصقلي  حمزة  السيد 

الخيل) ملعب  بريستيجيا  25تجزئة 

33333)فا3 املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2353.

373I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 STE TRAVAUX
 TECHNIQUES ET

 VIABILISATION DE
 LOTISSEMENTS

»«TRATEVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 STE TRAVAUX TECHNIQUES

 ET VIABILISATION DE
 «LOTISSEMENTS «TRATEVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 8 شارع 
محمد 5 عمارة املنصور باهلل - 

7333) الجديدة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)دجنبر)2)3))تم تحويل)
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»8 
شارع محمد)5)عمارة املنصور باهلل)-)
7333))الجديدة املغرب»)إلى)»اقامة)
(- حي املطار) (E عمارة) (7( الوفا رقم)

7333))الجديدة املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

))3))تحت رقم)7376).
377I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 EXPERTISE SUPERVISION
 TECHNIQUE DE

 REGULATION ESTR SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

 EXPERTISE SUPERVISION

 TECHNIQUE DE REGULATION

ESTR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

النجد 2 بلوك C رقم 5 - 7333) 

الجديدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23773

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((3(2 دجنبر) (32 في) املؤرخ 

 EXPERTISE SUPERVISION حل)

 TECHNIQUE DE REGULATION

ذات) شركة  (ESTR SARL AU

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مشلغ رأسمالها)23.333)درهم)

تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 

 (7333  -  5 رقم) (C بلوك) (2 النجد)

الجديدة املغرب نتيجة لوقف نشاط)

الشركة.

و عي7:

و) زدح  املجيد  عشد  السيد)ة()

عنوانه)ا()تجزئة النجد)2)بلوك)C)رقم)

الجديدة املغرب كمصفي) ((7333  5

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((3(2 دجنبر) (32 بتاريخ)

 (7333  -  5 رقم) (C بلوك) (2 النجد)

الجديدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (36 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

))3))تحت رقم)7367).

375I
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BELGAZI ALI

KONTACTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عشد هللا رقم 33 
- طشق 2 - رقم املكتب 26 طنجة، 

93333، طنجة املغرب
KONTACTEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
تومارط 73 - 93333 طنجة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(5332
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(2 نونبر) ((9 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
 GIMENEZ-CORAL DE LA
HELGUERA Gustavo)كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52897).
376I

FIGENOUV

FILALI-CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 26 شقة 3 ديور 

السالم ، 53353، مكنا3 املغرب
FILALI-CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 79 
شقة 7 تجزئة العشدالوية سيدي 
سعيد - 53353 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55697
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
FILALI-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز):)-2)اشغال)
-)االنعاش) الشناء) مختلفة و اشغال 
و) الطرقات  اشغال  (3- العقاري)

املسالك).
 79 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
سيدي) العشدالوية  تجزئة  (7 شقة)

سعيد)-)53353)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عشد) فياللي  احميداني  السيد 
 233 حصة بقيمة) (3.673 (: الحكيم)

درهم للحصة).
عشد) فياللي  احمداني  السيد 
الكريم):)783)حصة بقيمة)233)درهم)

للحصة).
(: محمد) فياللي  احمداني  السيد 
783)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عشد) فياللي  احميداني  السيد 
 37 شقة) (79 رقم) الحكيم عنوانه)ا()
سعيد) سيدي  العشدالوية  تجزئة 

53353)مكنا3 املغرب.
عشد) فياللي  احمداني  السيد 
 37 شقة) (79 رقم) الكريم عنوانه)ا()
سعيد) سيدي  العشدالوية  تجزئة 

53353)مكنا3 املغرب.
محمد) فياللي  احمداني  السيد 
تجزئة) (37 شقة) (79 رقم) عنوانه)ا()
 53353 سعيد) سيدي  العشدالوية 

مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عشد) فياللي  احميداني  السيد 
 37 شقة) (79 رقم) الحكيم عنوانه)ا()
سعيد) سيدي  العشدالوية  تجزئة 

53353)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2333.

377I

مكتب محاسشة

MANO DRAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسشة

عمارة 72 شقة ) زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 33) الرشيدية ، 337)5، 

الرشيدية املغرب

MANO DRAA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قصر 

تمعاركيت اوفو3 - 353)5 اوفو3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MANO DRAA

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاقير)

االستغالل الفالحي

االشغال املختلفة و الشناء.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

اوفو3) (5(353 (- تمعاركيت اوفو3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: الحمداوي) مصطفى  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمداوي) مصطفى  السيد 
حي) (278 رقم) (53 الزنقة) عنوانه)ا()
 5(333 الرشيدية) الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحمداوي) مصطفى  السيد 
حي) (278 رقم) (53 الزنقة) عنوانه)ا()
 5(333 الرشيدية) الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/372.

378I

مكتب محاسشة

MANAJIM SUDEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسشة
عمارة 72 شقة ) زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 33) الرشيدية ، 337)5، 

الرشيدية املغرب
MANAJIM SUDEST SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قصر 

اوالد اسعدا7 الريصاني - 753)5 
الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANAJIM SUDEST SARL

و) الشراء) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشيع في املعاد7

استغالل املناجم.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 5(753 (- الريصاني) اسعدا7  اوالد 

الريصاني املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

333)حصة) (: السيد حميد اوسو)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: اوسو) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (373 (: اوسو) علي  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اوسو  حميد  السيد 

الريصاني) الدهبي  احمد  موالي  حي 

753)5)الريصاني املغرب.

السيد مصطفى اوسو عنوانه)ا()

 38 حي سيدي الغازي بالعربي زنقة)

الريصاني) (5(753 الريصاني) (3( رقم)

املغرب.

حي) عنوانه)ا() اوسو  علي  السيد 

موالي) زنقة  الدهبي  احمد  موالي 

 5(753 الريصاني) عشدالعزيز 

الريصاني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) عنوانه)ا() اوسو  علي  السيد 

موالي) زنقة  الدهبي  احمد  موالي 

 5(753 الريصاني) عشدالعزيز 

الريصاني املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/373.

379I

ALLO AGRO

ALLO AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLO AGRO

 RUE(ESSANAOUBAR(ETG 4 (

 APT 12 - CASABLANCA ، 2000،

Casablanca Maroc

ALLO AGRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ) زنقة 

الصنوبر الطابق الرابع الشقة )2 

الدارالشيضاء - 333) الدارالشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ALLO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRO

الشيع،) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشراء)و التجارة بالجملة و التقسيط)

و) عام  بشكل  الغذائية  املواد  في 

و) خاص  بشكل  الخضر  و  الفواكه 

أسا�سي،

الفواكه) تصدير  و  إستيراد  (-

والخضر..

زنقة) (( (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 2( الشقة) الرابع  الطابق  الصنوبر 

الدارالشيضاء) ((333 (- الدارالشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 (33 (: السيد عشد الصمد صدقي)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

صدقي) الصمد  عشد  السيد 
درب الحجر) (36 زنقة) (23 عنوانه)ا()
الدارالشيضاء) ((333 الشيضاء) ج  ق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
صدقي) الصمد  عشد  السيد 
درب الحجر) (36 زنقة) (23 عنوانه)ا()
الدارالشيضاء) ((333 الشيضاء) ج  ق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825377.
353I

AZ CONSULTING

AFERKAT WIND FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

AZ CONSULTING
 BD HASSAN II BENSLIMANE 78

 ، 13000، BENSLIMANE
MAROC

AFERKAT(WIND(FARM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 78 شارع 

الحسن الثاني - 23333 ابن سليما7 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3677
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(2 دجنبر) ((( في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 23.333« أي من) درهم») (379.633«
عن) درهم») (389.633« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) سليما7  بب7  االبتدائية 

يناير)))3))تحت رقم)25.
352I

nejma

nejma saharienne sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

nejma
 laayoune(laayoune، 70000،

laayoune maroc
nejma saharienne sarl au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 
بلوك د رقم 2799 العيو7 - 73333 

العيو7 املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(38(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()الوالي)

العلوي فخرالدين كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/736.
35(I

nejma

 NEJMA SAHARIENNE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

nejma
 laayoune(laayoune، 70000،

laayoune maroc
nejma saharienne sarl au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي حي الوفاق 
بلوك د رقم 2799 العيو7 - 73333 
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العيو7 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(38(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
وإدارة) والتنسيق  التوجيه 

املشاريع.
والدراسات) االستشارات  (-

اإلستراتيجية
بيانات) قاعدة  وتنفيذ  تصميم  (-

نظم املعلومات الجغرافية
-)تصميم التطشيقات وتطويرها

-)جمع وأتمتة الشيانات))الرقمنة)،)
تحويل الشيانات)،)إلخ(

املعلومات) نظم  مشاريع  دعم  (-
الجغرافية واالستشعار عن بعد

نظم) ندوة  وتحريك  تدريب  (-
املعلومات الجغرافية.

-)أعمال مختلفة
واستغالل) العقارات  إدارة  (-

األرا�سي.
-)دراسة وتصميم وتنفيذ املشاريع
األعمال) إدارة  في  املساعدة  (-

املفوضة للمشاريع.
والتجديد) الشناء) أعمال  جميع  (-
الداخلية) والتشطيشات  العام 
وغير) السكنية  املشاني  والخارجية.)

السكنية.
والتسوية) الحفر  اعمال  جميع  (-
واالسمنت) والصرف  والردم 

والرصف.
على) التنظيف  أعمال  جميع  (-
والواجهات.) والجدرا7  األرضيات 
صيانة) صشغ.) إعادة  (، الصنفرة)

السقف وإزالة الطحالب.
وتغطية) التشليط  أعمال  جميع  (-

األرضيات.
وتشكيل) تقطيع  أعمال  جميع  (-
تصنيع) ؛) والرخام) الحجر  وتشطيب 

األحجار.
الحراري) العزل  أعمال  جميع  (-

والصوتي واملضاد لالهتزاز

وتركيب) الجص  أعمال  جميع 
الحواجز والسقوف.) بناء) ؛) الشالطات)

الشطانة والعزل والوصالت.
الكهربائية) األعمال  جميع  (-
وتركيب) وتركيب  إنتاج  العامة.)
وأي) والهاتفية  الكهربائية  األنظمة 
املرافق) تركيب  اتصاالت.-) ششكة 
وتركيب) وإنتاج  والسشاكة  الصحية 

أنظمة التدفئة والتكييف
اإلنشائية) األعمال  جميع  (-
والخارجية) الداخلية  والتشطيشات 
وتركيب) (، واإلسمنت) (، والجص) (،
(، والزجاج) (، والنجارة) (، األسطح)
والنجارة العامة)،)ورص الفسيفساء)
،)وتركيب املرافق) ،)والشالط والرخام)
والتدفئة) (، والسشاكة) الصحية 
والتجصيص) (، والعزل) (، والتكييف)
األسطح) أو صيانة  تجديد  والشناء) (،
اإلنشاءات) شركة  (، أعم) وبشكل 

العامة)؛
والردم) الحفر  أعمال  جميع  (-

والتسوية ووضع ذراع التسوية.
-)جميع أعمال الشناء)املتخصصة)
في موقع) الصحي  الصرف  وأعمال  (،
وأعمال) (، والسبر) والحفر  (، الشناء)

التجريف)،)ووضع األساسات.
وتقطيع) رصف  أعمال  جميع  (-
وتشكيل) وتقطيع  والرخام  الحجر 
األعمال) جميع  الحجارة.-) وتشطيب 
مختلفة) أنشطة  على  تنطوي  التي 
(، والصنفرة) (، التشطيب) مثل 
،)والتنظيف وإزالة) وإعادة التسطيح)

الطحالب لألسطح.
وتركيب) وضع  أعمال  جميع  (-
األلواح الكهربائية الستعادة الحرارة)
وتصنيع) وتركيب  وبيع  الشمسية 
وتركيب) الكهروضوئية  األلواح 
وتصنيع أغطية مقاومة للماء)وأغطية)

األرضيات.
-)تركيب حمامات السشاحة

-)الشناء)العام للمشاني غير السكنية)
،)وإعادة الدهن)،)والتدعيم)،)وتجميع)
(، والصوامع) والحظائر  (، الحظائر)

وإنشاء)جميع األعمال األخرى)؛
األنابيب) أعمال خطوط  جميع  (-

وإنشاء)ششكات الصرف الصحي.

والجسور) األنفاق  إنشاء) (-

الطائرات) مهابط  وإنشاء) والجسور 

وتمييز) طرق  وإنشاء) أقشية  وإنشاء)

األرصفة بالطالء.

والجدرا7) األرضيات  معالجة  (-

املنتجات) ذلك  في  )بما  واألسطح)

املقاومة للماء()؛

تفريغ خزانات وأنابيب الصرف) (-

الصحي)،)وتفريغ املجمعات الصناعية)

وتنظيف) (، السائلة) النفايات  من 

النفايات السائلة ونشرها)؛

-)تركيب اللوحات اإلرشادية.

-)حفر املعاد7.

-)تصنيع ومعالجة األجزاء)املعدنية)

مختلفة:) تقنيات  تطشيق  خالل  من 

(، والحالقة) (، والطحن) (، الحفر)

(، والتلميع) (، والشحذ) (، والتقويم)

واللحام)،)والقطع)،)والسفع بالرمل)،)

واملعدنة)،)والطالء)،)إلخ.)؛

-)تصنيع أطر أو أطر معدنية للشناء)

وعناصرها))أبراج)،)صواري)،)تجهيزات)

(، تركيبها) وكذلك  إلخ() (... جسور) (،

والنوافذ) األبواب  وتركيب  تصنيع 

تدوير) إعادة  املعدنية.-) والششكات 

وكذلك استعادة) (، النفايات وفرزها)

وغير) الحديدية  املعاد7  واستعادة 

الحديدية)؛

الشيع بالجملة والتجزئة للشالط) (-

والرخام وجميع) الطشيعية  واألحجار 

مواد الشناء.

واالستيراد) والشراء) الشيع  (-

والتركيب) والسمسرة  والتصدير 

عام) بشكل  معدات  ألي  والصيانة 

بالتركيشات) تتعلق  نوعها  كا7  أيا 

والكابالت) للمشاني  الكهروتقنية 

واألجهزة الكهربائية)؛

واالستيراد) والشراء) الشيع  (-

والتركيب) والسمسرة  والتصدير 

من) عام  بشكل  مادة  والصيانة ألي 

االتصاالت) بأنظمة  تتعلق  نوع  أي 

وتركيشات) والالسلكية  السلكية 

الكمشيوتر وأجهزة اإلنذار واألمن)؛

وتصدير) واستيراد  وشراء) بيع  (-
أي) وصيانة  وتركيب  وسمسرة 
معدات غير محددة بشكل عام تتعلق)

بالتدفئة بالكهرباء)والغاز والنفط)؛
واالستيراد) والشراء) الشيع  (-
والتركيب) والسمسرة  والتصدير 
والصيانة ألي مادة بشكل عام تتعلق)
الهواء) وتكييف  والتهوية  بالتهوية 

واألنابيب الصناعية)؛
(، واستيراد) (، وشراء) (، بيع) (-
(، والتركيب) (، والسمسرة) (، وتصدير)
والصيانة ألي مادة بشكل عام من أي)
نوع تتعلق بأدوات السشاكة والصرف)
الصحي والحمام)،)بما في ذلك األثاث)

املخصص)؛
واستيراد) وتأجير  وبيع  شراء) (-
وتصدير جميع املواد والسلع واألجهزة)
وصيانة) لشناء) الالزمة  واألدوات 

وإصالح وتجديد املواد واملشاني)؛
وبيع) شراء) املرآب.-) تشغيل  (-
وتصدير) واستيراد  وصيانة  وإصالح 
املركشات) جميع  وتسليم  وتوزيع 
واملعدات) (، املستعملة) أو  الجديدة 
واملحركات) (، البستانية) أو  الزراعية 
ومعدات السيارات) (، وقطع الغيار) (،
وكذلك جميع منتجات) (، وملحقاتها)

الصناعة امليكانيكية)؛
في) التجزئة  أو  الجملة  تجارة  (-
في) بما  (، املحركات) ذات  املركشات 
وقطع) املستعملة  السيارات  ذلك 
الغيار ومعدات السيارات وملحقاتها)
والزيوت) التشحيم  وزيوت  والوقود 

الصناعية واملنتجات الدهنية)؛
-)تشغيل ورش اإلصالح والصيانة)
وخدمة) السيارة  وهيكل  للمركشات 

األعطال.
-)تأجير السيارات.

الغيار) وبيع وتجارة قطع  شراء) (-
والزيوت والشحوم.

الوساطة) أنشطة  جميع  (-
التجارية.

)الدراسات) األنشطة) جميع  (-
والتوظيف() والتصنيع  واملشورة 
املنزلية) واألتمتة  باألتمتة  املتعلقة 
أيضا) الشركة  غرض  (-، والروبوتات)
املالعب) وصيانة  وتطوير  إنشاء)



5729 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

واملتنزهات) الرياضية  واملالعب 
والحدائق بما في ذلك أعمال التشجير)
وتركيب) والحواجز  األسوار  ووضع 
جميع) أداء) لها  يجوز  األنوار وغيرها.)
األعمال املتعلقة بشكل مشاشر أو غير)

مشاشر بهذا الغرض.
-)تصميم وإنشاء)مواقع الويب أو)

األنشطة األخرى على الششكة)؛
جميع) وإبرام  وصياغة  إعداد  (-
األعمال العامة أو الخاصة أو عقود)
الخاص) لحسابه  أو  كوكيل  التوريد 
وتنفيذ جميع العمليات املتعلقة بهذه)
املنظمة) األنشطة  سُتعهد  األشياء.)
أجلها) من  الشركة  تمتلك  ال  التي 
من) مقاولي7  إلى  تأسيس  شهادات 

الشاطن سيقومو7 بتنسيقها.
-)أعمال البستنة

واألمن) الحماية  خدمات  توفير  (-
واألشياء) واملمتلكات  لألشخاص 
الثمينة) واألموال  واملواد  الثمينة 

وإدارة املخاطر والخدمات..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/736.

353I

PERTINENT CONSEIL

RENT AND FLY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PERTINENT CONSEIL
 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA(MAROC

RENT AND FLY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ليساسفة 

تجزئة حشيشة رقم 38 األلفة - 
3633) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
735785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((329 ماي) ((9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RENT (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AND FLY

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو7 سائق.

عنوا7 املقر االجتماعي):)ليساسفة)

تجزئة حشيشة رقم)38)األلفة)-)3633) 

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 553.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

سرحا7) الفتاح  عشد  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد املكنا�سي رقم)

الشيضاء) الدار  ((3333 بوركو7) (63

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

سرحا7) الفتاح  عشد  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد املكنا�سي رقم)

الشيضاء) الدار  ((3333 بوركو7) (63

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)329))تحت رقم)333333.

357I

BENKHALI COMPTA

لوكاسيون موطو املغرب العربي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
لوكاسيو7 موطو املغرب العربي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

االستقالل املضيق - 33)93 املضيق 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32252

 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لوكاسيو7 موطو املغرب العربي.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
االستقالل املضيق)-)33)93)املضيق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بالل املساري):)933)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 233 (: املساري) سليما7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املساري  بالل  السيد 

املضيق)33)93)املضيق املغرب.
السيد سليما7 املساري عنوانه)ا()

املضيق)33)93)املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املساري  بالل  السيد 
املضيق)33)93)املضيق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)783.

355I

aice compta

SPLENDEURS DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 SPLENDEURS DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 7 الشقة 22 - 3333) 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536335
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SPLENDEURS DU MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول دار)

ضيافة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
لوفغ رقم اإلقامة) لو  إقامة  كلميمة 
 (3333  -  22 الشقة) (7 الطابق) (653

الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة صفاء)غدوي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
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السيدة أمينة كندوز):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غدوي  صفاء) السيدة 
خريشكة) زنقة الخزامة حي الهناء) (5(

5333))خريشكة املغرب).

عنوانه)ا() كندوز  أمينة  السيدة 

تابريكت سال) (2 مجموعة القمر رقم)

22333)سال املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كندوز  مينة  السيدة 

تابريكت سال) (2 مجموعة القمر رقم)

22333)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827577.

356I

aice compta

DIGITAL BSTEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DIGITAL BSTEEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 الطابق 7 الشقة 22 - 3333) 

الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536337

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DIGITAL BSTEEL
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
لوفغ رقم اإلقامة) لو  إقامة  كلميمة 
 (3333  -  22 الشقة) (7 الطابق) (653

الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: املعديني) برادة  مهدي  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املعديني) برادة  مهدي  السيد 
الفتح) إقامة  اميوط  زنقة  عنوانه)ا()
املستشفيات) حي  (53 شقة) (5 طابق)

3533))الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املعديني) برادة  مهدي  السيد 
الفتح) إقامة  اميوط  زنقة  عنوانه)ا()
املستشفيات) حي  (53 شقة) (5 طابق)

3533))الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827576.
357I

aice compta

ZR INGARTSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،
casablanca maroc

ZR INGARTSERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 7 الشقة 22 - 3333) 

الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INGARTSERVICE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال متنوعة أو مقاول إنشاءات.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
لوفغ رقم اإلقامة) لو  إقامة  كلميمة 
 (3333  -  22 الشقة) (7 الطابق) (653

الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: رشقي) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد ابراهيم زويال):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى رشقي عنوانه)ا()
تجزئة السالم))3)م 3))3)عمارة)35 
الشيضاء) ((3(3( األلفة) (757 شقة)

املغرب).
عنوانه)ا() زويال  ابراهيم  السيد 
شارع) (27 رقم) (35 اقامة امي7 عمارة)
محمد الزفزاف سيدي مومن)3673) 

الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى رشقي عنوانه)ا()
تجزئة السالم))3)م 3))3)عمارة)35 
الشيضاء) ((3(3( األلفة) (757 شقة)

املغرب)
عنوانه)ا() زويال  ابراهيم  السيد 
شارع) (27 رقم) (35 اقامة امي7 عمارة)
محمد الزفزاف سيدي مومن)3673) 

الشيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82757.

358I

aice compta

 BIOSYSTEMS AND
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 BIOSYSTEMS AND

TECHNOLOGIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 

653 الطابق 7 الشقة 22 - 3333) 

الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5336(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متشوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 BIOSYSTEMS AND (: تسميتها)

. TECHNOLOGIES

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

املعدات واملستهلكات الطشية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

لوفغ رقم اإلقامة) لو  إقامة  كلميمة 

 (3333  -  22 الشقة) (7 الطابق) (653

الشيضاء)املغرب).
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: حراي�سي) عشدالجليل  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حراي�سي) عشدالجليل  السيد 
زنقة اإلمام مالك حي) (2( عنوانه)ا()

خريشكة) ((5333 خريشكة) الفتح 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حراي�سي) عشدالجليل  السيد 
زنقة اإلمام مالك حي) (2( عنوانه)ا()

خريشكة) ((5333 خريشكة) الفتح 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823897.

359I

RHARS MAROUANE

BITBOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RHARS MAROUANE

 SALMIA 2 JNANE(JOULANE

 IMM(K(ETG 4 N°14

 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

BITBOT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )2 شارع 

ساريا بن زونيم الطابق 3 شقة 

3 بالمي الدار الشيضاء - املغرب. - 

53)3) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533(69

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BITBOT

البرمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكمشيوتر) وأنشطة  واالستشارات 

األخرى).

)2)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

شقة) (3 الطابق) زونيم  بن  ساريا 

(- املغرب.) (- الشيضاء) الدار  بالمي  (3

53)3))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بطاش معاد):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() معاد  بطاش  السيد 

تجزئة رياض االندلس م 3 أ)7)طابق)

))شقة)8)كاليفورنيا الشيضاء)3)37) 

الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() معاد  بطاش  السيد 

تجزئة رياض االندلس م 3 أ)7)طابق)

))شقة)8)كاليفورنيا الشيضاء)3)37) 

الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)6738.

363I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

STE ADLER TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 BUSINESS(CONSULT(CABINE &

ASSOCIES

مكنا3 ، 23333، مكنا3 املغرب

STE ADLER TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم )52 

ليراك سراميطو) سشاتا مكنا3 - 

53353 مكنا3 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( 32)مار3) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

STE ADLER TRANS)مشلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

اإلجتماعي رقم))52)ليراك سراميطو) 

مكنا3) (53353 (- مكنا3) سشاتا 

املسشق) الحل  (- (: ل) نتيجة  املغرب 

. SARL ADLER TRANS(لشركة

و حدد مقر التصفية ب رقم))52 

(- مكنا3) سشاتا  سراميطو)) ليراك 

53353)مكنا3 املغرب.)

و عي7:

و) ازنشو  عشدالرزاق  السيد)ة()

مكنا3) (53353 ايطاليا) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)79.

362I

شركة كونطا سات

 STE CAFE LA GAVIA B .KAM
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة كونطا سات
شارع املتنبي حي الوفاء رقم 67 بني 
مالل بني مالل، 3333)، بني مالل 

املغرب
 STE(CAFE(LA(GAVIA(B .KAM
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي كراج 

تجزئة االندلس رقم 7 حي املحمدي 
بني مالل بني مالل 3333) بني مالل 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(373
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CAFE LA GAVIA B .KAM SARL
(- مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطعم)-)ممو7 الحفالت).
كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
حي املحمدي) (7 تجزئة االندلس رقم)
بني مالل) ((3333 بني مالل بني مالل)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 733 (: خليفة) بوغنيسة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 333 (: محمد) بوغنيسة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
اسماعيل) امي7  بوغنيسة  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (333  :

للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوغنيسة خليفة عنوانه)ا()
بني مالل) (53 رقم) (( تجزئة النرجس)

3333))بني مالل املغرب).
السيد بوغنيسة محمد عنوانه)ا()
حي قصر اغزافات شارع بغداد رقم)
مالل) بني  ((3333 مالل) بني  (737

املغرب).
اسماعيل) امي7  بوغنيسة  السيد 
 53 رقم) (( تجزئة النرجس) عنوانه)ا()

بني مالل)3333))بني مالل املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوغنيسة خليفة عنوانه)ا()
بني مالل) (53 رقم) (( تجزئة النرجس)

3333))بني مالل املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتاريخ)37)فبراير)

))3))تحت رقم)225.

36(I

Finconseil

SABY TO BE Market
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Finconseil
 bd(zerktouni ، 20200، 273

casablanca maroc
SABY TO BE Market شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76 

زركتوني طابق 5 رقم 27 - 33)3) 
الدار الشيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(7933

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SABY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TO BE Market

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.

 76 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 (3(33  -  27 رقم) (5 زركتوني طابق)

الدار الشيضاء)اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة صشاح التيزي):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() التيزي  صشاح  السيدة 
 TR  2377 رقم) (23 ساكاني) مشنى 

الدار) ((3(33 بيرنو�سي) سيدي  (M

الشيضاء)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() التيزي  صشاح  السيدة 
 TR  2377 رقم) (23 ساكاني) مشنى 

الدار) ((3(33 بيرنو�سي) سيدي  (M

الشيضاء)اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)-.

363I

TECO GEST SARLAU

LOV IBES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda(Oulfa(CASABLANCA،

20202، CASABLANCA(MAROC

LOV IBES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 252 

شارع اسامة ابن زياد الطابق الثاني 

املعاريف - 3373) الدار الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.777727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(2 نونبر) (33 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 233.333 مشلغ رأسمالها) (LOV IBES

 252 درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي)

شارع اسامة ابن زياد الطابق الثاني)

الشيضاء) الدار  ((3373 (- املعاريف)

تحقيق) في  فشل  (: ل) نتيجة  املغرب 

غرض الشركة).

 252 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع اسامة ابن زياد الطابق الثاني)

الشيضاء) الدار  ((3373 (- املعاريف)

املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()مريم مسيح و عنوانه)ا()

املعاريف) فار3  ابن  شارع  (286

املغرب) الشيضاء) الدار  ((3373

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)3)8233.

367I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

ARD SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

ARD SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي القد3 
زنقة 6 رقم 75 الطابق السفلي 

سيدي البرنو�سي - 3623) الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ARD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICES

:)التنظيف) غرض الشركة بإيجاز)

الصناعي واملنزلي.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) (75 رقم) (6 زنقة) القد3 

 (3623 (- البرنو�سي) السفلي سيدي 

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السويلي) رجاء) السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: ارضوني) وسيمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السويلي عنوانه)ا() السيدة رجاء)

مليل) تيط  (355 الرقم) االمل  حي 

9673))الدار الشيضاء)املغرب.

السيدة وسيمة ارضوني عنوانه)ا()

تيط) (6 شقة) (9 تجزئة الصفا عمارة)

مليل)9673))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السويلي عنوانه)ا() السيدة رجاء)

مليل) تيط  (355 الرقم) االمل  حي 

9673))الدار الشيضاء)املغرب
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السيدة وسيمة ارضوني عنوانه)ا()
تيط) (6 شقة) (9 تجزئة الصفا عمارة)

مليل)9673))الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827735.

365I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

LIONECCI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
LIONECCI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
359 الطابق الثاني طريق 223 كلم 

22533 شارع الشفشاوني عي7 
السشع - 53)3) الدار الشيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.533397

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع) تم  ((3(( مار3) (32 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمشلغ قدره)»3.333) 
إلى) درهم»)أي من)»233.333)درهم»)
»3.333)2)درهم»)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)85)825.

366I

SAGASUD

STE PRIMERO PESCADOS
إعال7 متعدد القرارات

SAGASUD
شارع االمير موالي عشد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 7العيو

LAAYOUNE املغرب

 STE PRIMERO PESCADOS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: حي 

الشهداء رقم 23 طرفاية - 73353 
طرفاية املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3772
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(3 يونيو) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 

مايلي:)2)تفويت الحصص)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
ينص) الذي  (:32 بند) رقم  بند 
حصة) ((53 تفويت) (2- مايلي:) على 
لفائدة) بنحيمد  يوسف  السيد:) من 

السيد:ياسي7 سكواط
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((9 بتاريخ) بالعيو7  االبتدائية 

3)3))تحت رقم)3)3)/2232.

367I

3C-AUDIT

MINERAL MARKET
إعال7 متعدد القرارات

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er(étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
MINERAL MARKET »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 22 شقة رقم 
)3 الدار الشيضاء - 3373) الدار 

الشيضاء املغرب .
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.789877

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
حل الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 مصٍف)للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)826953.
368I

3C-AUDIT

 CORDELIA EDUCATION
PRIVE

إعال7 متعدد القرارات

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er(étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 CORDELIA EDUCATION PRIVE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 27) 
شارع ابراهيم الروداني اقامة 

الفتح شقة في طابق 27) 6)33) 
.CASABLANCA MAROC
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.738659

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 25)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مواءمة النظام األسا�سي مع قرارات)

الجمعيات العمومية السابقة
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
بدر) السيد  استقالة  على  املوافقة 

الشكوري من مهامه كمدير مشارك
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
كمدير) الرربي  سعيد  السيد  تعيي7 

مشارك ملدة غير محدودة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من النظام) (27 تعديل نسبي للمادة)

األسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827723.

369I

سيكما جيستيو7

 STE MOTEURS DES FRERES
DU SUD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

سيكما جيستيو7
شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 2 ورزازات، 75333، ورزازات 

املغزب
 STE MOTEURS DES FRERES DU
SUD SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي كيسا7 

مركز اكدز زاكورة 77933 زاكورة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MOTEURS DES FRERES DU

. SUD SARL
غرض الشركة بإيجاز):

غيار) قطع  أو  أكسسوارات  تاجر 
سيارات))قطع غيار(

)قطع غيار أو أكسسوارات سيارات)
مستعملة))تاجر(

)هياكل) إصالح) ميكانيكي  (
وسيارات()-

بيع العجالت الهوائية-)
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 77933 زاكورة) اكدز  مركز  كيسا7 

زاكورة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 (: السيد عمر الغازي)
بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: بولغما7) ياسي7  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الغازي  عمر  السيد 
زاكورة) (77933 اكدز) تانسيف  حي 

املغرب.
السيد ياسي7 بولغما7 عنوانه)ا()

تزارين)77933)زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسي7 بولغما7 عنوانه)ا()

تزارين)77933)زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)-.
373I

STE ZIZ COMPTA

STE ELEGANTE COFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI N°
39 الرشيدية - 333)5 الرشيدية 

املغرب
STE ELEGANTE COFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 23 
املركب الريا�سي واحة الرياضات 

املسيرة الرشيدية - 333)5 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25685

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELEGANTE COFE

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

مطعم

تجارة.

 23 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

الرياضات) واحة  الريا�سي  املركب 

املسيرة الرشيدية)-)333)5)الرشيدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بدر الودغيري):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: السيد مصطفى الودغيري)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الودغيري  بدر  السيد 

37)قرب املسشح الشلدي توشكة) رقم)

الرشيدية)333)5)الرشيدية املغرب.

الودغيري) مصطفى  السيد 

املسشح) قرب  (37 رقم) عنوانه)ا()

 5(333 الرشيدية) توشكة  الشلدي 

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الودغيري  بدر  السيد 

37)قرب املسشح الشلدي توشكة) رقم)

الرشيدية)333)5)الرشيدية املغرب

الودغيري) مصطفى  السيد 

املسشح) قرب  (37 رقم) عنوانه)ا()

 5(333 الرشيدية) توشكة  الشلدي 

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم))7).

372I

CLICKING CONSEIL MAROC

INSERBAT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC

شارع موالي عشد هللا تجزئة البستا7 
زنقة الفردو3 رقم 83 ، 73393، 

مراكش املغرب

 INSERBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 37, القرية السياحية, 

عي7 ايطي ,مراكش - 73333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(33(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INSERBAT

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)واألعمال املتنوعة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

السياحية,) القرية  (,37 رقم) السفلي 

عي7 ايطي),مراكش)-)73333)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد الحشيب طرشوني)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: السيد الحشيب طرشوني)

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

طرشوني) الحشيب  السيد 

مراكش) (73333 مراكش) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

طرشوني) الحشيب  السيد 

مراكش) (73333 مراكش) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233552.

37(I

FINCOSA MARRAKECH

LES CHAMPS MODERNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عشد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 283 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 73333، مراكش 

املغرب

 LES CHAMPS MODERNES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي فدا7 

اغريس شتوكة ايت باها بيوكرة - 

83333 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( يناير) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

جاكومو ريستا) )ة() تفويت السيد)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

حصة لفائدة السيد))ة()ادريانو ريستا)

بتاريخ)6))يناير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)775.

373I
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CABINET BAHMAD

 MEDI QUEST
CASABLANCA-PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

IKS AGENCY
شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي امللك رقم 8)5 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش:

سجل التجاري رقم: 83575
»انتقال الحصص االجتماعية عن 

طريق عقد الشيع»
اجتماع) محضر  بمقت�سى 
الجمعية العامة غير العادية للشركة)
»)IKS AGENCY)»،)بتاريخ)3))دجنبر)

2)3))،تقرر ما يلي:
السيد) تفويت  على  املصادقة  (*
حصة) ((2 ساالدو) جاك  كيفي7،)
اجتماعية من أصل))7)حصة لفائدة)
ساالدو) (، يوجي7) (، جوليا7) السيد 

بتاريخ)3)/)2/2)3).
السيدة) تفويت  املصادقة على  (*
اجتماعية) 9حصص  بحري) إكرام 
السيد) لفائدة  حصة  ((8 أصل) من 
بتاريخ) ساالدو  (، يوجي7) (، جوليا7)

.(3(2/2(/(3
7للنظام) و) (8 املادة) تعديل  (**

األسا�سي.
تم اإليداع القانوني لدى السجل)
التجاري ملدينة مراكش يوم)23)مار3)
3.ت) رقم:7)2337،) تحت  ((3((

رقم)83575 .
377I

FINCOSA MARRAKECH

LES CHAMPS MODERNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عشد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 283 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 73333، مراكش 
املغرب

 LES CHAMPS MODERNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا7 مقرها االجتماعي فدا7 

اغريس شتوكة ايت باها بيوكرة - 

83333 اكادير .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((3(( يناير) ((6 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)775.

375I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

FISIA ITALIMPIANTI S.P.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 

صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب

FISIA ITALIMPIANTI S.P.A شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 7-32)77 - 73333 

الداخلة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3922

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((3(( فبراير) (27 في) املؤرخ 

تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

 FISIA ITALIMPIANTI SPA(التسمية

و) (SUCCURSALE MAROCAINE

الكائن بالعنوا7 شارع العركوب رقم)

7)77-32 - 73333)الداخلة املغرب و)

 ARDIGO()املسير من طرف السيد)ة

. ANTONIO ENRICO MARIA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/378.

376I

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

BIRANZARANE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

BIRANZARANE SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي بئر 

انزرا7 بلوك 27 زنقة )2 رقم 73 

تيكوين اكادير - 83333 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIRANZARANE SERVICES

ادارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعامالت االلكترونية.

االموال) تحويل  في  وسيط  (-

والخدمات املالية

-)تاجر مستلزمات املكتشة.

بئر) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 73 رقم) (2( زنقة) (27 بلوك) انزرا7 

اكادير) (83333 (- اكادير) تيكوين 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: يونس) بوركي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوركي يونس عنوانه)ا()حي)
بئر انزرا7 بلوك)27)زنقة))2)رقم)73 

تيكوين اكادير)83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوركي يونس عنوانه)ا()حي)
بئر انزرا7 بلوك)27)زنقة))2)رقم)73 

تيكوين اكادير)83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238893.

377I

STE AK MISSION SARL AU

 AL ALAMIYA LIL ISKANE
WATAJHIJ- SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE AK MISSION SARL AU

6 شارع عالل ابن عشد هللا رقم 23 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب

 AL ALAMIYA LIL ISKANE

WATAJHIJ- SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 57 زنقة 

وادي املخاز7 النرجس أ - 33333 

فا3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69773

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

احمد) السيد  )ة() السيد) تفويت 

53))حصة اجتماعية من) والي علمي)

السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)

)ة()السيد عشد العزيز برقي بتاريخ)37 

فبراير)))3).
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احمد) السيد  )ة() السيد) تفويت 

53))حصة اجتماعية من) والي علمي)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

 37 بتاريخ) والي علمي  السيد عثما7 

فبراير)))3).

احمد) السيد  )ة() السيد) تفويت 

53))حصة اجتماعية من) والي علمي)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

فبراير) (37 السيد هشام برقي بتاريخ)

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)882.

378I

cabinet idrissi

STE JEHA COMPAGNY
إعال7 متعدد القرارات

cabinet idrissi

 rue(abdelkrim(benjelloun ، 23

30000، fes(maroc

STE JEHA COMPAGNY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: دوار اوالد 

الطيب العليا سايس - 33333 فا3 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33862

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( مار3) (39 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحرير رأ3 املال

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) املال  رأ3  من  (2/7 تحرير)

بقيمة)53.333)درهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/76)2.

379I

cabinet idrissi

STE JEHA COMPAGNY SARL
إعال7 متعدد القرارات

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 23

30000، fes(maroc
 STE JEHA COMPAGNY SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: دوار اوالد 
الطيب العليا سايس - 33333 فا3 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33862

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحرير رأ3 املال
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) املال  رأ3  من  ((/7 تحرير)

بقيمة)233.333)درهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/2259.
383I

فيكوجيس

HOUDOUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

فيكوجيس
73 زنقة موريطانيا الشقة 7 جيليز ، 

73333، مراكش املغرب
HOUDOUN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 28RUE وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 MAURITANIE(APP 24 5 EME

 ETAGE(GUILIZ(MARRAKECH -
73333 مراكش املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67973

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(2 ماي) (23 املؤرخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 28RUE MAURITANIE (« من)
 APP (7 5 EME ETAGE GUILIZ
مراكش) (MARRAKECH - 73333
 JNAN LOT8-2 TR« إلى) (« املغرب)
 8 CERCLE EL BOUR DOUAR
 DAR BAQQA LAAOUINA SYBA
مراكش) (MARRAKECH 73333

املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233399.
382I

فيكوجيس

EBA CARBURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيكوجيس
73 زنقة موريطانيا الشقة 7 جيليز ، 

73333، مراكش املغرب
EBA CARBURANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N° 1175 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 APPART 01 ETAGE 01 SOCOMA

 ASKEJOUR(MARRAKECH -
7333 مراكش املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.237932
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 EL HOUCINE()تفويت السيد))ة
حصة) (AIT MANZAR 333
حصة) (333 أصل) من  اجتماعية 
 BRAHIM AIT )ة() السيد) لفائدة 

MANZAR)بتاريخ)37)فبراير)))3).
 ABDELKRIM )ة() تفويت السيد)
اجتماعية) حصة  (BOUCHRA 333
حصة لفائدة السيد) (333 من أصل)
)ة()BRAHIM AIT MANZAR)بتاريخ)

37)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 
))3))تحت رقم)233733.

38(I

فيكوجيس

EBA CARBURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

فيكوجيس
73 زنقة موريطانيا الشقة 7 جيليز ، 

73333، مراكش املغرب
EBA CARBURANT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N 1175 و عنوا7 مقرها االجتماعي

 APPART 01 ETAGE 01 SOCOMA
ASKEJOUR - 40000 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237932

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)37)فبراير)))3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)237932.

383I

SYNERG

DATALINK
إعال7 متعدد القرارات

SYNERG
 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME
 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA
DATALINK »شركة املساهمة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 
الدارالشيضاء – 73 ، شارع أنفا، 
الطابق الخامس - 3233) الدار 

الشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.793(3
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بتقدمة) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
(- () نقدية بمشلغ قدره مليوني درهم)
من) لرفعه  درهم)) ((.333.333,33
عشرة ماليي7 درهم)()23.333.333,33 
درهم) مليو7  عشرة  اثنى  إلى  درهم))
التغيير) درهم).) (2(.333.333,33  (
منح) (- (. األسا�سي) للنظام  املتالزم 
الصالحيات) كافة  االدارة  مجلس 
قصد االنجاز النهائي لرفع الرأساملال)
.بموجب محضر مداوالت) (II املذكور.)
نوفمبر) ((5 بتاريخ) االدارة  مجلس 
معاينة) (: فقد تمت السيما) (، ((3(2
املال) الرأ3  لرفع  النهائي  االنجاز 
املذكور املقرر من قشل الجمع العام)
 22 / 37 (- االستثنائي املنعقد بتاريخ)
/ 2)3))،)وكذا شرط الوقف املعلن)
وعليه) العام  الجمع  قشل  من  عليه 
رأسمال) (« (8 الفصل) تحرير  عدل 

الشركة»)بالنظام األسا�سي).)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على زيادة رأسمال الشركة)
 (.333.333,33 (- () درهم) بمليوني 
ماليي7) عشرة  من  لرفعه  درهم))
درهم)) (23.333.333,33 () درهم)
() درهم) مليو7  عشرة  اثنى  إلى 
بإصدار) درهم)) (2(.333.333,33
لعشرين ألف)()3.333))))سهم جديد)
اإلسمية) قيمتها  يساوي  سهم  بثمن 
للواحد،) درهم  (( (233 () مائة) قدره 
الجمع) قشل  من  مقرر  نقدا  محرر 
العام االستثنائي املنعقد في)37 / 22 

(3(2 /
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
الشركة) رأسمال  تخفيض  (( مايلي:)
(- مشلغ) حدود  في  الخسارات،) بدمج 
لتخفيضه) درهم  ((.333.333,33
إلى) درهم  (2(.333.333,33 من)
تعديل) (3 درهم.) (23.333.333,33
الشركة») »رأسمال  (8 (- الفصل)
رأ3) فإ7  وعليه،) األسا�سي،) للنظام 
مال الشركة يوجد حاليا محددا في)
على) موزع  درهم  (23.333.333,33

 233,33 فئة) من  سهم  (233.333

املتالزم) -التغيير  (- (7 (. للواحد) درهم 

مجلس) منح  (-- (. األسا�سي) للنظام 

قصد) الصالحيات  كافة  االدارة 

رأساملال) لتخفيض  النهائي  االنجاز 

املذكور).

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:8 رقم) بند 
8)»رأسمال) (- مايلي:)-)تعديل الفصل)

وعليه،) األسا�سي،) للنظام  الشركة»)

يوجد حاليا) الشركة  فإ7 رأ3 مال 

درهم) (23.333.333,33 في) محددا 

فئة) سهم من  (233.333 على) موزع 

233,33)درهم للواحد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 36 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)837533.

387I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AERO DYNALI GHOST

CORPORATION
تأسيس شركة املساهمة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 

صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب

 AERO DYNALI GHOST

CORPORATION »شركة 

املساهمة» 

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

العركوب رقم 7-32)77 -، 73333 

الداخلة املغرب

إعال7 عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (((

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AERO DYNALI GHOST  :

. CORPORATION

أي) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نشاط صناعي أو تجاري أو استشاري،)

بمجال) املتعلقة  اللوائح  ودراسة 

الطيرا7.

أو) منظمة  أي  على  االستحواذ  (-

مجال) في  عاملة  هيئة  أو  مؤسسة 

الطيرا7 والطيرا7 والفضاء.

ملهن) تدريب  جامعة  إنشاء) (-

في) أو  املغرب  في  تمثيل  (- الطيرا7)

التجارية،) العالمات  لجميع  الخارج 

وجميع األشياء)املماثلة أو ذات الصلة

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 73333  -  32-77(7 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 333.333 ويشلغ رأسمال الشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:

 2.533 (: السيدة فاطمة سويكن)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

753)حصة) (: السيد ريا7 سويكن)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 253 (: السيد احمد سامي برخلة)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد بلحرمة عشد الخالق):)753 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة.

السيد منير السفياني):)753)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 

الرقابة:)

السيدة فاطمة سويكن بصفته)ا()
رئيسة و مديرة عامة عنوانه)ا()بلجيكا)

2353)-)بلجيكا

مراقب أو مراقبي الحسابات):

 ACE CONSEIL S.A.R.L الشركة)

الحسابات) مراقب  )ا(بصفته 

اكادير) (83333 اكادير) عنوانه)ا()

املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
و) القانونية  االقتطاعات  بعد 
الصافية) لالرباح  يمكن  النظمية 
عدة) او  اعتماد  لتاسيي  تحال  ا7 
اعتمادات احتياطية استثنائية دلك)

بقرار من الجمع العام العادي
املساهمي7) على  يوزع  الشاقي  و 

حسب عدد االسهم التي يمتلكونها.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
بقشول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي7 جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/736.
385I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 FLAMANT ROSE DU
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 
صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب
 FLAMANT ROSE DU

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
الطاح حي العودة رقم 277 - 73333 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3952

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
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باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 FLAMANT ROSE DU  :

. TRANSPORT

خدمة) (- (: بإيجاز) غرض الشركة 

السريعة) والدورة  السريع  البريد 

املحلية) للطرود  السريع  والنقل 

والدولية.

-)نقل الشضائع لحساب الغير.

-)النقل العام الخاص لألشخاص؛

-)النقل املحلي والدولي.

-)وكيل الشحن..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطاح حي العودة رقم)277 - 73333 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد غزال):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غزال  محمد  السيد 

 73333  22(2 رقم) الحسني  الحي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() غزال  محمد  السيد 

 73333  22(2 رقم) الحسني  الحي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/737.

386I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

RAKANE PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 

صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب

RAKANE PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 3 رقم 579 - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3925

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAKANE PECHE

تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسماك بالجملة.

باالستيراد) يقوم  أسماك  تاجر  (-

والتصدير)؛

-)تسويق جميع منتجات املأكوالت)

ومعالجتها) وتجميدها  الشحرية 

وتصديرها)

-)نقل الشضائع لحساب الغير..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الوحدة)3)رقم)579 - 73333)الداخلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: العيفات) هشام  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام العيفات عنوانه)ا()
 73333  579 رقم) (3 الوحدة) حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام العيفات عنوانه)ا()
 73333  579 رقم) (3 الوحدة) حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/382.
387I

NCG EXPERTISE

ZAKEN CAPITAL
إعال7 متعدد القرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
ZAKEN CAPITAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 55 شارع 
زرقطوني فضاء زرقطوني الطابق 

األول الحي الصناعي - 3673) الدار 
الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.762932
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 9))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (: (2 رقم) قرار 
مايلي:)نقل الحصص التي في ملكية)-)
السيد أنس الشويسفي)27362)حصة)
(- حصة) (772 اوبيا) غزال7  -السيدة 
حصة) ((37 الشويسفي) زكريا  السيد 

-)السيدة كنزة الشويسفي)37))حصة)
من الشركة دات املسؤولية املحددة)
ISOLBOX)املسجل بالسجل التجاري)
شركة) الى  (58239 رقم) بمراكش 
املسجل) (ZAKEN CAPITAL قابضة)
بالسجل التجاري بالدار الشيضاء)رقم)
حسب مقتضيات الفصل) (762932

TER III 262
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)
املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 
دات) شزكة  الى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحددة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 233333 من) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم الى)233333)3)عن طريق عقد)

املساهمة املشار اليه اليه
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)
املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 
دات) شزكة  الى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحددة)
ينص) الذي  (:7 و) (6 رقم) بند 
الشويسفي) أنس  السيد  مايلي:) على 
غزال7) السيدة  (- حصة) (333968
زكرياء) السيد  حصة-) (23378 أوبيا)
الشويسفي))799)حصة-)السيدة كنزة)

الشويسفي))799)حصة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)563)82.

388I

NCG EXPERTISE

ISOLBOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC



5739 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

ISOLBOX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 793 
الطابق التالت رقم 5 الحي الصناعي 

سيدي غانم مراكش - 73333 
مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.58239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 دجنبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
أوبيا) غزال7  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.362
3.333)حصة لفائدة السيد))ة()أنس)

الشويسفي بتاريخ))))دجنبر)2)3).
أوبيا) غزال7  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((37
)ة()زكرياء) 939)حصة لفائدة السيد)

الشويسفي بتاريخ))))دجنبر)2)3).
أوبيا) غزال7  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((37
كنزة) )ة() السيد) لفائدة  حصة  (735

الشويسفي بتاريخ))))دجنبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)837)23.

389I

fiduciaire(de(l’avenir

SNKL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(de(l›avenir
االنور2) زنقة االزنشق حي الراحة 
الدار الشيضاء ، 33)3)، الدار 

الشيضاء املغرب
SNKL INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 
الشيضاء،23 زنقة الحرية ،الطابق 

33الشقة 35 - 3)32) الدار 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SNKL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST
هدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب او خارجه:
أالستثمارلصالح الشركة.

املنقولة) تدبيرالقيم  او  أالستثمار 
وكذلك مراقشة الشركات..

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
،الطابق) الحرية) زنقة  الشيضاء،23)
33الشقة)35 - 3)32))الدار الشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: فتاح) منصف  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فتاح  منصف  السيد 
كالفورنيا) الصنهاجي  تجزءة  (33
الدارالشيضاء) ((3253 الدارالشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فتاح  منصف  السيد 
كالفورنيا) الصنهاجي  تجزءة  (33
الدارالشيضاء) ((3253 الدارالشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825355.
393I

fiduciaire(de(l’avenir

EDEN ACCESSOIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(de(l›avenir
االنور2) زنقة االزنشق حي الراحة 

الدار الشيضاء ، 33)3)، الدار 

الشيضاء املغرب

EDEN ACCESSOIRES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء،23 زنقة الحرية ،الطابق 

33الشقة 35. املغرب - 3)32) الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EDEN (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ACCESSOIRES

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط في متاجر مخصصة..

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
،الطابق) الحرية) زنقة  الشيضاء،23)

33الشقة)35.)املغرب)-)3)32))الدار)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 EDEN SARAH السيدة)

بقيمة) حصة  (ABECASSIS : 2.333

23)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 EDEN SARAH السيدة)

عنوانه)ا() (ABECASSIS

تريستا7) 7،ساحة  باريس،27فرنسا)

برنار)75327)باريس فرنسا).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 EDEN SARAH السيدة)

عنوانه)ا() (ABECASSIS

تريستا7) 7،ساحة  باريس،27فرنسا)

برنار)75327)باريس فرنسا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825356.

392I

CAB ASSISTANCE

EXTRA TRANSACTION
إعال7 متعدد القرارات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

EXTRA TRANSACTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

محمد داوود رقم 33) - 93333 

تطوا7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(2367

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)36)أكتوبر)2)3))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحوبل 

تطوا7) ((33 شارع محمد داوود رقم)

اكزناية) الصناعية  املنطقة  الى 

مدشر) بوخالف  جماعة  (8 القطعة)

اكزناية الطابق االر�سي طنجة



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5740

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
في الشركة) التالية  اضافة االنشطة 
الجملة) واملناولة/تجارة  التخزين  (:
ومواد) الغدائية  املواد  في  والتجزئة 

التنضيف/الوساطة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

النشاط الجتماعي
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (3( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)77773).
39(I

fiduciaire(de(l’avenir

ORNAL TRADE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire(de(l›avenir
االنور2) زنقة االزنشق حي الراحة 
الدار الشيضاء ، 33)3)، الدار 

الشيضاء املغرب
 ORNAL TRADE COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 
الشيضاء،7)زنقة راسي7 الطابق 35 
الشقة 26 فال فلوري. - 3393) 

الدار الشيضاء املغرب..
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.279682

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 33)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ORNAL TRADE COMPANY
درهم) (273.333 رأسمالها) مشلغ 
الدار) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 
 35 الطابق) راسي7  الشيضاء،7)زنقة 
 (3393 (- فلوري.) فال  (26 الشقة)
(: ل) نتيجة  املغرب.) الشيضاء) الدار 

نقص النشاط التجاري.
الدار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 35 الطابق) راسي7  الشيضاء،7)زنقة 

 (3233 (- فلوري.) فال  (26 الشقة)
الدار الشيضاء)املغرب..)

و عي7:
و) الراي�سي  هشام  السيد)ة()
عنوانه)ا()7)،زنقة راسي7 ط)5)ش26 
 (3393 الشيضاء) الدار  فلوري  فال 
)ة() كمصفي) املغرب.) الشيضاء) الدار 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
الدار الشيضاء،7)زنقة راسي7 الطابق)

35)الشقة)26)فال فلوري.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825277.
393I

العطار

العطار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العطار
الخميسات ، 25233، الخميسات 

املغرب
العطار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ودادية 
الفرح ) تجزئة رقم 733 - 25333 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9782
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)العطار.
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال الشناء.
ودادية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 25333  -  733 تجزئة رقم) (( الفرح)
الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العطار ادريس):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد العطار رشيد):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ادريس  العطار  السيد 
 ( الكرامة) حي  (22 زنقة) (229 رقم)

25333)الخميسات املغرب.
عنوانه)ا() رشيد  العطار  السيد 
الرتاحة) حي  ناميبيا  زنقة  (839 رقم)

25333)الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ادريس  العطار  السيد 
 ( الكرامة) حي  (22 زنقة) (229 رقم)

25333)الخميسات املغرب
عنوانه)ا() رشيد  العطار  السيد 
الرتاحة) حي  ناميبيا  زنقة  (839 رقم)

25333)الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)3)2.
397I

CAB ASSISTANCE

JET 777 SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

JET 777 SPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي يعقوب 
املنصور رقم ) الطابق الثاني رقم 

7 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 JET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.777 SPORT

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يتعلق) ما  بكل  والجملة  التجزئة 

باالدوات الرياضية.).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

يعقوب املنصور رقم)))الطابق الثاني)
رقم)7 - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: سليما7) احمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سليما7  احمد  السيد 

طرابلس) شارع  رشيد  موالي  تجزئة 
 23333  73 رقم) القد3  زنقة 

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سليما7  احمد  السيد 

طرابلس) شارع  رشيد  موالي  تجزئة 
 23333  73 رقم) القد3  زنقة 

الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (3( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)6)525).

395I



5741 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

BMA PARTNERS

KOMAX MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
KOMAX MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية 237 املحمدية - 8823) 

املحمدية املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7399

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (38 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
كمسير) (SIGRIST Stefan Thomas

وحيد
تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)7))فبراير)

))3))تحت رقم)732.
396I

BMA PARTNERS

 AL FAJR DE CHASSE
TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AL FAJR DE CHASSE

TOURISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
الفتح بن خفا7 الطابق الثاني شقة 
رقم 3 بلفدير الدار الشيضاء - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.FAJR DE CHASSE TOURISTIQUE
ممارسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
رحالت) وتنظيم  السياحي  الصيد 
وامل�سي) األسماك  وصيد  الصيد 
الخدمات) وتقديم  طويلة  ملسافات 
وتطوير وتشغيل األرا�سي املخصصة)
سلع) وبيع  وشراء) السياحي  للصيد 

الصيد الرياضية.
الطرائد) جميع  وتسويق  إنتاج  (-
ذات الشعر الريش والصيد السياحي)

؛
براءات) جميع  على  الحصول  (-
التجارية) والعالمات  االختراع 
واستخدامها) وحيازتها  والعمليات 
وحيازتها) ومساهمتها  عنها  والتنازل 
جميع) في  واملساهمة  وامتيازها 

التراخيص نيابة عن الشركة)؛
جميع املعامالت) (، وبشكل أعم) (-
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)
املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)
باألشياء)املحددة أعاله أو التي يحتمل)

أ7 تعزز تطوير الشركة..
زنقة) (2 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الفتح بن خفا7 الطابق الثاني شقة)
رقم)3)بلفدير الدار الشيضاء)-)3333) 

الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايميل جو7 ماري كوكا7:)
33))حصة بقيمة)233)درهم للحصة.

 233 (: السيد لورا7 فليب كوزا7)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 (33 (: بوشويرب) محمد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

كوكا7) ماري  جو7  ايميل  السيد 
بوسكورة) الشيضاء) الدار  عنوانه)ا()
 (58 فيال) روسور  كولف  كليفورنيا 
الدار) ((728( الخضراء) املدينة 

الشيضاء)املغرب.
كوزا7) فليب  لورا7  السيد 
عنوانه)ا()7)زنقة الطيب لشصير شقة)
الرباط) (23393 الرباط) أكدال  (9

املغرب.
السيد محمد بوشويرب عنوانه)ا()
3)شارع حيفا الدار) اقامة أنفي فيال)
الشيضاء) الدار  ((3253 الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
كوكا7) ماري  جو7  ايميل  السيد 
بوسكورة) الشيضاء) الدار  عنوانه)ا()
 (58 فيال) روسور  كولف  كليفورنيا 
الدار) ((728( الخضراء) املدينة 

الشيضاء)املغرب
كوزا7) فليب  لورا7  السيد 
عنوانه)ا()7)زنقة الطيب لشصير شقة)
الرباط) (23393 الرباط) أكدال  (9

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827838.
397I

BMA PARTNERS

SOCIETE BNI HLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOCIETE BNI HLAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مر3 السلطا7 الطابق 2 رقم 
3 الدار الشيضاء - 3793) الدا 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.35(392

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تقرر حل) 7))فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SOCIETE BNI الوحيد) الشريك 
HLAL)مشلغ رأسمالها)233.333)درهم)
شارع) ((6 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7 
 3 رقم) (2 الطابق) السلطا7  مر3 
الدار الشيضاء)-)3793))الدا الشيضاء)

املغرب نتيجة ل):)تصفية مسشقة.
و حدد مقر التصفية ب)6))شارع)
 3 رقم) (2 الطابق) السلطا7  مر3 
الدار الشيضاء)-)3793))الدا الشيضاء)

املغرب.)
و عي7:

و) بوعزة  الرائدي  السيد)ة()
الجديدة) رضا  تجزئة  (73 عنوانه)ا()
املغرب) الشيضاء) الدار  ((3(3(

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 2 : 6))شارع مر3 السلطا7 الطابق)

رقم)3)الدار الشيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825663.
398I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AGA BROD
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

AGA BROD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار زعزع 
تماعيت إزدار الدراركة أكادير - 

83333 أكادير املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.33377
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( مار3) (3( في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»933.333)درهم»)أي من)»233.333 
عن) درهم») (2.333.333« إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأ3 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238852.
399I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AGA BROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

AGA BROD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار زعزع 
تماعيت إزدار الدراركة أكادير - 

83333 اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
جابر عشد هللا) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.663
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (3.333
مار3) (33 بتاريخ) الشوعناني  محمد 

.(3((
جابر عشد هللا) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.673
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (3.333

ابراهيم اغا بتاريخ)33)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238853.
733I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

INJAZE NOUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI

 RUE MED SMIHA 277

 RESIDENCE(JAWHARATE

 MED(SMIHA 6EME(ETAGE

 N°35 CASABLANCA ، 20090،

CASABLANCA MAROC

INJAZE NOUR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 277 زنقة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 الرقم 35 الشيضاء 

- 3393) الدار الشيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INJAZE NOUR SARL AU

تنفيذ) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املدنية) الهندسة  أعمال  جميع 

وأعمال الشناء.

-)بيع مواد الشناء)واملرافق الصحية)

واألثاث واملطابخ واملشاني.
عنوا7 املقر االجتماعي):)277)زنقة)

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد)

سميحة الطابق)6)الرقم)35)الشيضاء)

- 3393))الدار الشيصاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد نور الدين فهمي)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2.333 (: السيد نور الدين فهمي)
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نور الدين فهمي عنوانه)ا()
حي) ((7 الشقة) (3 االوائل) اقامة 
مراكش) (73333 مراكش) السعدية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين فهمي عنوانه)ا()
حي) ((7 الشقة) (3 االوائل) اقامة 
مراكش) (73333 مراكش) السعدية 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

732I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ENNAJM
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 
صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب
 ENNAJM DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
احمد الريفاعي اقامة املنصور 

الطابق االول شقة رقم 33 - 73333 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3955

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENNAJM DEVELOPPEMENT

دراسة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

قانونية ومالية.

-)دراسات جدوى املشروع.

-)دعم املستثمر.

-)صياغة وتجميع املشاريع.

حشد أصوات املانحي7 لتمويل) (-

املشاريع)؛

-)مراقشة وتقييم وإدارة املشروع..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
املنصور) اقامة  الريفاعي  احمد 

الطابق االول شقة رقم)33 - 73333 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خليل ناجم):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناجم  خليل  السيد 
شارع الحسن الثاني اقامة)5)رقم)22 

23333)سال الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اشرعي) الصمد  عشد  السيد 

 8 شقة) مكرر  (35 عمارة) عنوانه)ا()
زنقة واد فا3 اكدال)23333)الرباط)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)))3)/363.
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CABINET RAMI EXPERTISE

TARIPHONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

TARIPHONE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
3 رقم 33 المامدا زنقة ليبيا فا3 - 

33333 فا3 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تم تحويل) 26)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة) المامدا  (33 رقم) (3 »الطابق)
املغرب») فا3  (33333 (- ليبيا فا3)
إلى)»املحل رقم)27)إقامة الحرية رقم)
املدينة) الجراح  عشيدة  أبو  شارع  (7
فا3) (33333 (- فا3) الجديدة 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)58)2.
733I

NCG EXPERTISE

EXPERIENCE HOSPITALITY
إعال7 متعدد القرارات
NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 EXPERIENCE HOSPITALITY
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: اقامة 
يعقوب املنصور شارع منصور 

اليعقوب و خالد بن الوليد عمارة 3 
شقة رقم 23 كليز مراكش - 73333 

مراكش املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2265(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 33)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)املوافقة على مساهمة كل من)

السادة محمد جواد متقا7 وهشام)

في) رشيد  وغسا7  العلوي  محمدي 

 EXPERIENCE« القابضة) الشركة 

املسجلة) («HOSPITALITY GROUP

وبذلك) (، ((3(2 أكتوبر) ((5 بتاريخ)

 EXPERIENCE« شركة) تعيي7  تم 

املساهم) (.«HOSPITALITY GROUP

لذلك) ونتيجة  الشركة.) في  الوحيد 

 EXPERIENCE« شركة) تجد  (،

نفسها) («HOSPITALITY GROUP

ستة) يشلغ  إجمالي  لعدد  مالكة 

(، سهم) ()(6333( ألف) وعشرين 

ألف) وستمائة  مليوني  مشلغ  أي 

)2،600،000.00()درهم.)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) لشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

اقامة يعقوب املنصور شارع منصور)

اليعقوب و خالد بن الوليد عمارة 3)

باب) الى  مراكش  كليز  (23 رقم) شقة 

دكالة الحارة)2)مراكش

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)

املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 

املحددة) املسؤولية  دات  شزكة  الى 

بشريك واحد)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)

املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 

املحددة) املسؤولية  دات  شزكة  الى 

بشريك واحد)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

من) لشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

اقامة يعقوب املنصور شارع منصور)

اليعقوب و خالد بن الوليد عمارة 3)

باب) الى  مراكش  كليز  (23 رقم) شقة 

دكالة الحارة)2)مراكش

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

 EXPERIENCE HOSPITALITY(:مايلي

يشلغ) إجمالي  لعدد  GROUPمالكة 

سهم) ()(6333( ألف) ستة وعشرين 

ألف) وستمائة  مليوني  مشلغ  أي  (،

)2،600،000.00()درهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)723).

737I

MARFID

HOLDING WAHID
إعال7 متعدد القرارات

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA

MAROC

HOLDING(WAHID »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: تجزئة 

اوالد زعير الرقم 9)27 عي7 عودة 

تمارة - - تمارة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75955

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( يناير) ((5 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص) تفويت  (-

وحيد) السيد  فوت  االجتماعية:)

حصة للسيد بن كرطوع) (93 حسن)

هند) الغاوي  السيدة  فوتت  جوادو 

23)حصص للسيد بن كرطوع جواد)

أصشح التقسيم الجديد للحصص) (.

جواد) كرطوع  بن  السيد  كالتالي)•)

233)حصة.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) السابق  ااملدير  استقالة  (-

السيد حسن وحيد.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
جواد) كرطوع  بن  السيد  تعيي7  (-

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
يعتبر املسير الجديد لشركة) (- مايلي:)
السيد) (« (HOLDING( WAHID«
لشطاقة) الحامل  جواد  كرطوع  بن 
 AD22(282 الوطنية) التعريف 
ما) و  للشركة  ما  كل  على  املسؤول 
هذا) بعد  التزاماتي  و  اصول  عليها])

التفويت.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
-)تغيير املقر االجتماعي للشركة حيث)
تجزئة اوالد) (: اصشح املقر الجديد في)

زعير الرقم)9)27)عي7 عودة تمارة.
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانو7  صياغة  إعادة  (-

للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل كلي للقانو7 االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)753))2.
735I

CADES SARL

INNOPHAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

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

CASABLANCA MAROC
 INNOPHAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76 

شارع الزرقطوني طابق ) رقم 6 
الدارالشيضاء 3327) الدار الشيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5337(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNOPHAR SARL
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصيدالنية) ششه  األدوية  تسويق 

واملنتجات الطشية واألجهزة الطشية.
 76 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 6 رقم) (( طابق) الزرقطوني  شارع 
الدار الشيضاء) ((3327 الدارالشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 (23.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 733 (: بوفردة) صوفيه  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيدة ليلى الكرامة):)733)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (733 (: اقنو) امنة  السيدة 

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة صوفيه بوفردة عنوانه)ا()
تجزئة السالمة رقم)2)سيدي معروف)

3327))الدار الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الكرامة  ليلى  السيدة 
 (3327  298 رقم) القد3  حي 

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا() اقنو  امنة  السيدة 
تجزئة حسني رقم)27)سيدي معروف)

3327))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صوفيه بوفردة عنوانه)ا()
تجزئة السالمة رقم)2)سيدي معروف)

3327))الدار الشيضاء)املغرب

عنوانه)ا() الكرامة  ليلى  السيدة 

 (3327  298 رقم) القد3  حي 

املحمدية املغرب

عنوانه)ا() اقنو  امنة  السيدة 

تجزئة حسني رقم)27)سيدي معروف)

3327))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)-.

736I

Bureau d’étude et conseil 

EVERGRANDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

EVERGRANDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

شارع 33 رقم 53 الداخلة - 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EVERGRANDE

تشييد) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املشاني السكنية وغير السكنية

(، العامة) أنواع األشغال  جميع  (-
(، وجميع املهن) (، والتجديد) (، والشناء)
وتقديم) (، الفنية) الدراسات  وإجراء)
(، االختشارات) وتحليل  (، املشورة)
وجميع أعمال الحفر)،)وأعمال الطرق)
وإمدادات) (، الصحي) والصرف  (،
الطرق واملياه)-)مد املواسير)،)وأعمال)

الكهرباء)،)ومياه الشرب
(، واألعمال) املشاريع  إدارة  (-
والتطوير العقاري)،)وإنشاء)الشركات)
،)واالستحواذ لحسابها الخاص وإدارة)

جميع األوراق املالية.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- الداخلة) (53 رقم) (33 السالم شارع)

73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 23.333 (: نافع) الشيخ  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد الشيخ نافع عنوانه)ا()
 73333  53 رقم) (33 شارع) السالم 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد الشيخ نافع عنوانه)ا()
 73333  53 رقم) (33 شارع) السالم 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/375.

737I

IAS CONSULTING

BIOLAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

BIOLAMED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23، شارع 
الحرية الطابق الثالث، شقة رقم 5 
. - 3333) الدار الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533663
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIOLAMED
كل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) العاملية،) التجارة  عمليات 
وتوزيع) وتصدير  إستيراد  وشراء،)
املنتجات واملعدات واملواد الكيميائية)

لالستخدام التشخي�سي في املختبر)
تركيب وصيانة وتصليح جميع) (-

معدات مختبر التحاليل الطشية).
عنوا7 املقر االجتماعي):)23،)شارع)
الحرية الطابق الثالث،)شقة رقم)5 . - 

3333))الدار الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ميلود دحموم):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد سمير عتراوي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() دحموم  ميلود  السيد 
حي القد3 إقامة آية عمارة)33)الرقم)
الدار) ((3333 البرنو�سي) سيدي  (28

الشيضاء)املغرب).
عنوانه)ا() عتراوي  سمير  السيد 
 27 شقة) (23 عمارة) لكولي7  تجزئة 
طابق)3)سيدي معروف)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() دحموم  ميلود  السيد 
حي القد3 إقامة آية عمارة)33)الرقم)
الدار) ((3333 البرنو�سي) سيدي  (28

الشيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827376.
738I

IAS CONSULTING

HRKTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
HRKTRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23، شارع 
الحرية الطابق الثالث، شقة رقم 5 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533682

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HRKTRAV
دراسة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
مخططات الهيكلية:)الصرف الصحي)

،)مياه الشرب)،)املخلفات الصلشة.
مياه) معالجة  محطات  دراسة  (-

الصرف الصحي.

-)دراسة هياكل املشاني).
عنوا7 املقر االجتماعي):)23،)شارع)
الحرية الطابق الثالث،)شقة رقم)5 - 

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الشاكوري) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كوثر الشاكوري عنوانه)ا()
57)زنقة روما إقامة وليلي 3 طابق)5 

3333))الداربيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كوثر الشاكوري عنوانه)ا()
57)زنقة روما إقامة وليلي 3 طابق)5 

3333))الداربيضاء)املغرب)
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ))) 

فبراير)))3))تحت رقم)827355.
739I

SAVOIR EXPERT

BARAE MINI MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
BARAE MINI MARKET شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي فرح 6 

الطابق االر�سي ايموزار كندر صفرو 
- 32333 صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3373
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تقرر حل) 23)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) (BARAE MINI MARKET
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)

الطابق) (6 فرح) اإلجتماعي  مقرها 
االر�سي ايموزار كندر صفرو)-)32333 
صفرو املغرب نتيجة ل):)حل مسشق.

 6 فرح) التصفية ب  مقر  و حدد 
الطابق االر�سي ايموزار كندر صفرو)

- 32333)صفرو املغرب.)
و عي7:

و) لزراك  مصطفى  السيد)ة()
ايموزار) عربية  اللة  حي  عنوانه)ا()
املغرب) صفرو  (32333 كندر صفرو)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) االبتدائية بصفرو 

))3))تحت رقم)236.
723I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

PARA AL MARKAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 
صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب
PARA AL MARKAZ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
3 شارع ادريس املحمدي رقم 363 - 

73333 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3953

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AL MARKAZ

غرض الشركة بإيجاز):)-)شراء)وبيع)

الصيدالنية) املستحضرات  وتوزيع 

ومستحضرات) الطشية  وششه 

التجميل)؛

املعدات) وتأجير  وتوزيع  بيع  (-

وششه) والجراحية  الحيوية  الطشية 

الطشية والصحية)؛

واملنتجات) املستلزمات  (-

الصيدالنية)؛

التجميلية) املستحضرات  بيع  (-

والصحية وششه الطشية.

مكمالت) وتوزيع  وبيع  شراء) (-

الطعام)؛.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املسيرة)3)شارع ادريس املحمدي رقم)

363 - 73333)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الهداجي) السيدة يسرى 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة يسرى الهداجي عنوانه)ا()

 73333  3753 رقم) (33 الوحدة) حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يسرى الهداجي عنوانه)ا()

 73333  3753 رقم) (33 الوحدة) حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/738.

722I



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5746

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

ERAB PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7-32)77 
صندوق البريد رقم 276، 73333، 

الداخلة املغرب
ERAB PECHE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية رقم ا 26) - 73333 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3933
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ERAB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PECHE
تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسماك بالجملة.
باالستيراد) يقوم  أسماك  تاجر  (-

والتصدير)؛
-)مالك سفينة صيد)؛.

املنطقة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 73333  -  (26 ا) رقم  الصناعية 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: جديع) الركراكي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (533 (: الوافي) عشد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الركراكي جديع عنوانه)ا() السيد 

اكادير) (83333 اورير) تمونزا  حي 

املغرب.

حي) عنوانه)ا() الوافي  عشد  السيد 

تمونزا اورير)83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الركراكي جديع عنوانه)ا() السيد 

اكادير) (83333 اورير) تمونزا  حي 

املغرب

حي) عنوانه)ا() الوافي  عشد  السيد 

تمونزا اورير)83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)))3)/338.

72(I

ste SERVICES HAMOUZA sarl.au

 ste SERVICES HAMOUZA

sarl; au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste SERVICES HAMOUZA sarl.

au

 AV AHMED EL MANSSOUR

 IDDAHABI(N° 30 LAAYOUNE ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 ste SERVICES HAMOUZA sarl;

au شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 AHMED EL MANSSOUR

 IDDAHABI(N° 30 LAAYOUNE

 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32387

 32 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(3 مار3)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES HAMOUZA sarl; au
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRAVAUX DIVERS
 AV (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 AHMED EL MANSSOUR
 IDDAHABI N° 33 LAAYOUNE
 LAAYOUNE 73333 LAAYOUNE

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MOUSSA HAMOUZI السيد)
درهم) (233 بقيمة) حصة  (: 2.333

للحصة).
 MOUSSA HAMOUZI : السيد)

2333)بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MOUSSA HAMOUZI السيد)
 N° 23(9 HAY AL عنوانه)ا()
 AOUDA LAAYOUNE 73333

.LAAYOUNE MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 MOOUSSA HAMOUZI(السيد
 N° 23(9 HAY AL عنوانه)ا()
 AOUDA LAAYOUNE 73333

LAAYOUNE MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (2( االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

3)3))تحت رقم)3)3)/5)7.
723I

مكتب املحاسشة

ALYOUCOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب املحاسشة
23 شارع يعقوب املنصور رقم 

27/23 تطوا7 ، 93333، تطوا7 
املغرب

ALYOUCOS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 2).شارع 
املقاومة الطابق الثاني رقم 35 - 

93333 تطوا7 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(9(99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 2))فبراير) املؤرخ في)
ALYOUCOS)شركة ذات املسؤولية)
 93.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
2).شارع املقاومة الطابق الثاني رقم)
نتيجة) املغرب  تطوا7  (93333  -  35

النتهاء)نشاط الشركة.
و عي7:

و) مومن  يوسف  السيد)ة()
شاارع الحاج محمد بركة) عنوانه)ا()
 93333  25 رقم) ط7) املنزه  اقامة 

تطوا7 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)2))فبراير)))3))وفي)2).شارع)
 -  35 رقم) الثاني  الطابق  املقاومة 

93333)تطوا7 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)723.
727I

SBAITI FRERES SARL

 MILOUD DU MAREYAGE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
SBAITI FRERES SARL

 AV(Maghreb(Arabie(N 2 imm 28
 Laayoune ، 70023، Laayoune

Maroc
 MILOUD DU MAREYAGE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 Lot El وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 Raha(N 1171 Laayoune - 70030
العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73383
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. MILOUD DU MAREYAGE SARL
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات الشحر).
 Lot El (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 Raha N 2272 Laayoune - 73333

العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوالخيار  ميلود  السيد 
حي النهضة بلوك ا رقم)779)الدراركة)

اكادير)83653)اكادير املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوالخيار  ميلود  السيد 
حي النهضة بلوك ا رقم)779)الدراركة)

اكادير)83653)اكادير املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (28 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)2)6.

725I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

GOLF MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -3) الطابق األول رقم 5 ، 
33333، فا3 مغرب

GOLF MARKET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سارة ضاية افراح رقم 23 الزهور 

فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72772
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 GOLF (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MARKET
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)
تسيير املنشآت التجارية و الصناعية

-)تاجر في اإليراد والتصدير.
-)االستشارة في التسيير

وتطوير) بناء) (: متنوعة) أشغال  (-
مركز للتسوق التجاري.

استغالل امتياز تجاري لألغدية) (-
و غير األغدية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الزهور) (23 رقم) افراح  ضاية  سارة 

فا3)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أحمد ناصري):)53))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
53))حصة) السيد علي اصطفى):)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 (53 (: الطاهري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 (53 (: سويدي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ناصري  أحمد  السيد 
شارع) ريم  إقامة  (8 رقم) جرير  زنقة 
فا3) (33333 هللا) عشد  بن  عالل 

املغرب.

السيد علي اصطفى عنوانه)ا()حي)
السيكو7 رقم)7)تابريكت سال)22333 

الرباط املغرب.
السيد محمد الطاهري عنوانه)ا()
طريق طايرت حي ميطاد زنقة شرم)

الشيخ رقم)3 63333)وجدة املغرب.
السيد يوسف سويدي عنوانه)ا()
 63833 تاوريرت) امليدي  أوالد  دوار 

تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ناصري  أحمد  السيد 
شارع) ريم  إقامة  (8 رقم) جرير  زنقة 
عالل بن عشد هللا فا3)33333)فا3)

املغرب
عنوانه)ا() اصطفى  علي  السيد 
تابريكت سال) (37 حي السيكو7 رقم)

22333)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))233.
726I

إئتمانية الوفاء

HARIT WADIA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 6333)، سطات املغرب
HARIT(WADIA(CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الحي 
اإلداري لعمارشة البروج - 53)6) 

البروج املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6972

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 HARIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WADIA(CASH
ممثل) (2- (: غرض الشركة بإيجاز)

تجاري))تحويل األموال(.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 (6(53 (- البروج) لعمارشة  اإلداري 

البروج املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حاريث وديع):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حاريث وديع عنوانه)ا()حي)
الشكاكشة الششارات البروج سطات)

53)6))البروج املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حاريث وديع عنوانه)ا()حي)
الشكاكشة الششارات البروج سطات)

53)6))البروج املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بسطات بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/62.
727I

AMIATIS CONSEIL

LOGI FOOD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكتب 53 ٬طريق الرباط ٬عي7 
السشع ، 3333)، الدار الشيضاء 

املغرب
LOGI FOOD MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية والد صالح ، تجزئة 
رقم 225 ، النواصر - 3333) 
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الدارالشيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(37565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(2 دجنبر) (37 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (6.333.333,33«
إلى) درهم») (25.333.333,33«
عن طريق) درهم») ((2.333.333,33«
الشركة) ديو7  مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827269.
728I

expert comptable

STE ROSEMARY Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc
STE ROSEMARY Sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة - رقم 23 - سلوا7 - 333)6 

الناظور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 8))فبراير) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها) مشلغ  (ROSEMARY Sarl
مقرها) وعنوا7  درهم  (63.333
 -  23 رقم) (- الوحدة) حي  اإلجتماعي 
املغرب) الناظور  (6(333 (- سلوا7)

نتيجة ل):)عجز في تسيير الشركة).
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 6(333 23)-)سلوا7)-) الوحدة)-)رقم)

الناظور املغرب.)
و عي7:

و) عزوزي  حفيظة  السيد)ة()
 23 رقم) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (6(333 سلوا7)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)397.

729I

expert comptable

STE ROSEMARY Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

expert comptable

nador ، 62000، nador(maroc

STE ROSEMARY Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : حي 

الوحدة - رقم 23 - سلوا7 - 333)6 

الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.27((7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

))3))تقرر حل) 8))فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات) (STE ROSEMARY Sarl

رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا7  درهم  (63.333
 -  23 رقم) (- الوحدة) حي  اإلجتماعي 

املغرب) الناظور  (6(333 (- سلوا7)

نتيجة لعجز في تسيير الشركة.

و عي7:

و) عزوزي  حفيظة  السيد)ة()

 23 رقم) الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا()

املغرب) الناظور  (6(333 سلوا7)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  ((3(( فبراير) ((8 بتاريخ)
 6(333 23)-)سلوا7)-) الوحدة)-)رقم)

الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)398.

7(3I

SAVOIR EXPERT

ELDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

ELDM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القد3 القطعة رقم ) الطابق 

االر�سي حي بنصفار - 32333 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(2 يونيو) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.ELDM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء

مطور عقارات

أعمال مختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطابق) (( رقم) القطعة  القد3 

االر�سي حي بنصفار)-)32333)صفرو)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املختار لكحل):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: الدخي�سي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لكحل  املختار  السيد 

تجزئة القد3 مالحي حي النهضة) (3

صفرو) (32333 صفرو) بنصفار 

املغرب.

السيدة مريم الدخي�سي عنوانه)ا()

بنصفار صفرو) (2(27 رقم) زالغ  حي 

32333)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لكحل  املختار  السيد 

تجزئة القد3 مالحي حي النهضة) (3

بنصفار صفرو)32333)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (23 االبتدائية بصفرو بتاريخ)

2)3))تحت رقم)367.

7(2I

A. SAAIDI CONSULTANTS

65)،)شارع الزرقطوني الطابق الثاني-)رقم))9

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

»COSTA SERVICES»
شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 

وحيد

رسمالها 233.333,33 درهم

الكائن مقرها: الدار الشيضاء – 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق الثاني- رقم 

9(

السجل التجاري رقم : 875.)76

الحــل املسشق 

العادي) غير  القرار  بموجب  (–I

بتاريخ)25)فبراير)))3)،)تقرر ما يلي):

الحل املسشق للشركة؛ (•

شخص) في  مصف  تعيي7  (•

من جنسية) السيد عثما7 مديوني،)

(،2979 نونبر) (29 املزداد في) مغربية،)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

بالدار) والساكن  (BE 7277(9 رقم)

عي7) (– التالل) زنقة  ((3 الشيضاء-)

الذئاب؛
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تحديد مقر التصفية بالدار) (•
شارع الزرقطوني،) (،(65 (– الشيضاء)

الطابق التاسع رقم))9. 
تم القيـام باإليـداع القانوني) (– (II
املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 
 37 بتاريخ) الشيضاء) للدار  التجارية 

مار3)3)3))تحت رقم)825692.
عن املستخلص والشيانات)

7((I

FIDUCIAIRE MALIKI

STUDYRAMA PRIVIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 3) الطابق االول 
الشقة 2 الرشيدية ص ب 288 ، 

333)5، الرشيدية املغرب
 STUDYRAMA PRIVIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 68 
زنقة 7 الطابق التاني حي املسيرة 
الرشيدية - 333)5 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(329/23(89
 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((329 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUDYRAMA PRIVIE SARL
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالستعداد لالمتحانات.
 68 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
املسيرة) حي  التاني  الطابق  (7 زنقة)
الرشيدية) (5(333 (- الرشيدية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد غزيوي زكرياء):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد انس سعيدي):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زكرياء) غزيوي  السيد 
الجديدة) تاركة  (85 رقم) (22 زنقة)

333)5)الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا() سعيدي  انس  السيد 
الجديدة) تاركة  (39 رقم) (3( زنقة)

333)5)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سعيدي  انس  السيد 
الجديدة) تاركة  (39 رقم) (3( زنقة)

333)5)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر)329))تحت رقم)-.
7(3I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

STE LOGIKRAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av(Tanger 1er(etage(apt 3
nador، 62000، Nador(maroc

ste logikram sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة االمام 
الغزالي رقم 73 - 333)6 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.logikram sarl au
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السلع لحساب الغير
تصدير و االستراد)

التجارة العامة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 6(333  -  73 رقم) الغزالي  االمام 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيدة الهروا�سي اكرام)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الهروا�سي اكرام عنوانه)ا()
الناضور) (6(333 بويزرزا7) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الهروا�سي اكرام عنوانه)ا()
حي بويزرزا7)333)6)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)فبراير)

))3))تحت رقم)87).
7(7I

KBH CONSULTING

HUILERIE SGHIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 25
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
HUILERIE SGHIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم املشنى 

236 شارع 76 العنبرا ) تجزئة أ 
زواغة فا3 - 33333 فا3 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3629

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)36)دجنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ( العنبرا) (76 شارع) (236 »رقم املشنى)
فا3) (33333 (- تجزئة أ زواغة فا3)
دوار) املنزل  »دار حكو7  إلى) املغرب»)
32333)صفرو) (- أوالد مكودو صفرو)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتاريخ) االبتدائية بصفرو 

))3))تحت رقم)66.

7(5I

MA GLOBAL CONSULTING

LES SAADIENNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عشد املومن و زنقة فا7 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
3333)، الدار الشيضاء املغرب

LES SAADIENNES شركة مدنية 
فالحية

)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 9، زنقة 

خالد ابن الوليد عي7 السشع - 
3.333) الدار الشيضاء املغرب.

حل شركة
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 8))فبراير) املؤرخ في)

شركة شركة مدنية فالحية
مشلغ) (LES SAADIENNES
درهم) (7.633.333,33 رأسمالها)
زنقة) (،9 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7 
(- السشع) عي7  الوليد  ابن  خالد 
3.333))الدار الشيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)تصفية ودية.
(،9 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- زنقة خالد ابن الوليد عي7 السشع)

3.333))الدار الشيضاء)املغرب.)
و عي7:

بناني) وفاء) زهور  السيد)ة()
روا7) زنقة  عنوانه)ا() و  اسمير3 
املغرب) الشيضاء) الدار  ((3.333

كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 
9،)زنقة) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الدار) السشع  عي7  الوليد  ابن  خالد 

الشيضاء)املغرب)
7(6I

CAB ASSISTANCE

FRAGANCIA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

FRAGANCIA TRADING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي يعقوب 
املنصور رقم ) الطابق الثاني رقم 

7 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5382
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRAGANCIA TRADING
محل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عطور.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
يعقوب املنصور رقم)))الطابق الثاني)

رقم)7 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الشاعر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشاعر  محمد  السيد 
الفنيدق) (23333 اويات) واد  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الشاعر  محمد  السيد 
الفنيدق) (23333 اويات) واد  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)7)525).

7(7I

KAMAR BENOUNA

 AIMS INTERNATIONNAL
ش م م

إعال7 متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca(MAROC
AIMS INTERNATIONNAL ش م 
م »شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: )5 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث - 3333) 

الدارالشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.((7629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قرر الجمع العام الزيادة في راسمال)
من)23.333)درهم الى)233.333)درهم)

مع تغيير الشند السابع من القواني7)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

راسمال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)3))825.

7(8I

هاجر املحافظ

غيانسا املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هاجر املحافظ

23، شارع محمد الحنصلي 323 حي 

السالم سال. ، 22333، سال املغرب

غيانسا املغرب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23، شارع 

محمد الحنصلي 323 حي السالم 

سال 22333 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

35382

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 أكتوبر) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)غيانسا)

املغرب.

بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ششه) املنتجات  وتمثيل  وتوزيع 

الصيدالنية والغذائية.

التجميل،) مستحضرات  بيع  (-

النظافة والعناية بالجسم،) العطور،)

الشيع) مثل  التوزيع  أشكال  بجميع 

مشاشر) بشكل  والتجزئة  بالجملة 

الطلشات) طريق  عن  أو  لألفراد 

البريدية.

-)أشغال مختلفة.

التجارية،) العمليات  كل  (-

الغير) و  املتنقلة  ،املالية  الصناعية)

املتنقلة التي ترتشط بشكل مشاشر أو)

غير مشاشر باألهداف السالفة الذكر)

أو املساعدة عليها..

عنوا7 املقر االجتماعي):)23،)شارع)
محمد الحنصلي)323)حي السالم سال)

22333)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 933 (: املحافظ) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة هاجر املحافظ عنوانه)ا()
رقم)))عمارة باء)2)إقامة ادريس االول)
سال) (22333 زنقة وجدة بطانة سال)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هاجر املحافظ عنوانه)ا()
رقم)))عمارة باء)2)إقامة ادريس االول)
سال) (22333 زنقة وجدة بطانة سال)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((7 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))3))تحت رقم))7.
7(9I

MOGADOR GESTION

FERDAOUS HOME
إعال7 متعدد القرارات

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

FERDAOUS HOME »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: الطابق 
االول عمارة تيرا3 موكادورشارع 
املقاومة - 77333 الصويرة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(637
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 337 البهالي) سعيد  السيد  تفويت 
 2333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
البهالي) مريم  االنسة  لفائدة  حصة 

بتاريخ)27)نونبر)2)3)..
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 333 البهالي) سعيد  السيد  تفويت 
 2333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة االنسة صوفيا البهالي)

بتاريخ)27)نونبر)2)3)..
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 333 البهالي) سعيد  السيد  تفويت 
 2333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة االنسة صوفيا البهالي)

بتاريخ)27)نونبر)2)3).
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (36 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/37.

733I

MOGADOR GESTION

SCI ETOILE EL KELAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

SCI ETOILE EL KELAA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بلوك 
النخلة )، 226 - 73333 قلعة 

السراغنة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(573
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 نونبر) (25 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()امليلودي البهالي)
763)حصة اجتماعية من أصل)763 
حصة لفائدة السيد))ة()مريم البهالي)

بتاريخ)27)نونبر)2)3).
البهالي) سعيد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (27.877
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (75.573

مريم البهالي بتاريخ)25)نونبر)2)3).
البهالي) سعيد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (25.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (75.573
صوفيا البهالي بتاريخ)25)نونبر)2)3).

البهالي) سعيد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) (25.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (75.573

سارة البهالي بتاريخ)25)نونبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ)5) 

يناير)))3))تحت رقم)))3)/73.

732I

MOGADOR GESTION

 ATMOSPHERE
D›ARGANERAIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وفاة شريك

MOGADOR GESTION
 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

 ATMOSPHERE D›ARGANERAIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 273 
البرج 2 زنقة ابن حازم - 77333 

الصويرة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(82

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)فبراير)))3))تم اإلعالم)
 PHILIPPE LUCIANI بوفاة الشريك)
(
ً
تشعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
دجنبر) (32 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)3))بالشكل األتي):
 SABINE( MERCIER( ، السيد)ة()

53).2)حصة).
 GREGORY LUCIANI السيد)ة()

1.250)،)حصة).
 THIBAUD(LUCIANI(،()السيد)ة

53).2)حصة).
 AMARIN(LUCIANI( ، السيد)ة()

53).2)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)33)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/)7.
73(I

Bureau d’étude et conseil 

 LIVETRAVAUX OUED
EDDAHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil
 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla
MAROC

 LIVETRAVAUX OUED
EDDAHAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي العودة 

)3 بلوك 37 رقم 77 بئر كندوز 
اوسرد - )7733 بئر كندوز املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء)

 LIVETRAVAUX OUED

.EDDAHAB

تشييد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتخصصة) الشناء) وأعمال  املشاني 

أعمال) بجميع  القيام  ؛) األخرى)

عن) نيابة  والطالء) والتفجير  اللحام 

وتجميع) اللحام  األفراد.) أو  املهنيي7 

الصيانة وأعمال التركيب الصناعي)؛)

الشراء)بالجملة والتجزئة)،)االستيراد)

التجميعي) اللحام  (، التصدير) أو 

واللحام امليكانيكي)،)معالجة املعاد7)

نجارة) أعمال  ؛) املماثلة) واألشياء)

وضع) واملعد7.) والخشب  األملنيوم 

وتركيب نجارة األملنيوم والشالستيك)

والنوافذ والجدرا7 والواجهات) (PVC

األقفال) وصياغة  الزجاجية 

املعدنية) واألطر  املعدنية  واألشغال 

والزجاج واألغطية في الهياكل القابلة)

لإلزالة)؛)التجارة واالستيراد والتصدير)

واألعمال املتنوعة التصميم الداخلي)

والديكور.

عنوا7 املقر االجتماعي):)حي العودة)

)3)بلوك)37)رقم)77)بئر كندوز اوسرد)

- )7733)بئر كندوز املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام أيت ادريس):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ادريس) أيت  هشام  السيد 

عنوانه)ا()حي بودراع بلوك)))زنقة)23 

رقم)5)7)قصشة تادلة)3353))قصشة)

تادلة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

ادريس) أيت  هشام  السيد 
عنوانه)ا()حي بودراع بلوك)))زنقة)23 
رقم)5)7)قصشة تادلة)3353))قصشة)

تادلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/739.

733I

Bureau d’étude et conseil 

Generator invest
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Bureau d›étude et conseil

 HAY EL MATAR RUE RABAT

 N°03 DAKHLA ، 73000، dakhla

MAROC

Generator invest شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني زنقة بيكاسو رقم 25 

الداخلة - 73333 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3969

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Generator invest

•)اإلقامة) (: غرض الشركة بإيجاز)

السياحية وغيرها من أماكن اإلقامة)

قصيرة األجل.

والطعام.) واإلقامة  االستقشال 

املتعلقة) السياحية  األنشطة  جميع 

وصيد) والصيد  املائية  بالرياضات 

الفنو7) واملناسشات.) األسماك 

والثقافة والرياضة.

•)إدارة وتشغيل وتأجير وشراء)وبيع)

أو غير منقولة) أي ممتلكات منقولة 

أو) السياحي  أو  التجاري  لالستخدام 

اإلسكا7))الفنادق أو املساكن أو قرى)

العطالت أو النزل أو املخيمات أو أي)

منشآت أخرى)؛)مماثلة(

مؤقتة) إقامة  عمليات,) إدارة  (•

سياحية.

الوطنية) الشركات  تمثيل  (•

أنواعها.) اختالف  على  والدولية 

تشغيل املشاني اململوكة للشركة إما)

بشكل مشاشر أو عن طريق اإليجار أو)

بأي وسيلة أخرى)؛.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 25 الحسن الثاني زنقة بيكاسو رقم)

الداخلة)-)73333)الداخلة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الدليمي) سيتو  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الدليمي عنوانه)ا() السيدة سيتو 

شارع الحسن الثاني زنقة بيكاسو رقم)

25)الداخلة)77333)الداخلة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الدليمي عنوانه)ا() السيدة سيتو 

شارع الحسن الثاني زنقة بيكاسو رقم)

25)الداخلة)77333)الداخلة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/723.

737I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IGMIR HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

IGMIR HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار اكمير 

الجماعة القروية تمنارت اقليم 

طاطا - 87333 طاطا املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(75

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((325 أبريل) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مشلغ  (IGMIR HOUSE

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

الجماعة) اكمير  دوار  اإلجتماعي 

القروية تمنارت اقليم طاطا)-)87333 

طاطا املغرب نتيجة ل):)قفل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب دوار اكمير)

الجماعة القروية تمنارت اقليم طاطا)

- 87333)طاطا املغرب.)

و عي7:

و) بوقاسن  حسن  السيد)ة()

عنوانه)ا()دوار اكمير سموكن تمنارت)

87333)طاطا املغرب كمصفي) طاطا)

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بطاطا  االبتدائية 

))3))تحت رقم)275.

735I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AGA BROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

AGA BROD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار زعزع 
تماعيت إزدار الدراركة أكادير - 

83333 اكادير املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (33 املؤرخ في)
اغا) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238853.
736I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SIMORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SIMORI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 22 
زنقة 5 بلوك 23 حي بئرانزرا7 تكوين 

أكادير - 83333 أكادير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(2392



5753 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 32)شتنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 73.333 رأسمالها) مشلغ  (SIMORI
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم)
بئرانزرا7) حي  (23 بلوك) (5 زنقة) (22
تكوين أكادير)-)83333)أكادير املغرب)

نتيجة ل):)قفل الشركة.
 22 و حدد مقر التصفية ب رقم)
زنقة)5)بلوك)23)حي بئرانزرا7 تكوين)

أكادير)-)83333)أكادير املغرب.)
و عي7:

احمد كمو و عنوانه)ا() السيد)ة()
فرنسا)633)9)فرنسا فرنسا كمصفي)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238922.
737I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOUSS PIECES
 ELECTROMENAGERS

))S.P.E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC
 SOUSS PIECES

 )ELECTROMENAGERS )S.P.E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 3) 
طريق السوق تجزئة القصشة الحي 
الصناعي اكادير - 83333 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 أكتوبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SOUSS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 PIECES ELECTROMENAGERS

. ((S.P.E

ورشة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهربائية) األجهزة  وإصالح  لصيانة 

املنزلية وأجهزة تدفئة املطشخ املنزلية.

األجهزة) غيار  قطع  وشراء) بيع  (-

املنزلية..
 (3 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

الحي) القصشة  تجزئة  السوق  طريق 

اكادير) (83333 (- اكادير) الصناعي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)33).2.352 

درهم،)مقسم كالتالي:

 23.52( (: اشقرة) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اشقرة  نزهة  السيدة 
77)حي الفرحة أكادير) 25)رقم) بلوك)

83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اشقرة  نزهة  السيدة 
77)حي الفرحة أكادير) 25)رقم) بلوك)

83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238923.

738I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 STE CIVILE IMMOBILIERE
TARENJA

مجموعة ذات النفع االقتصادي
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 STE CIVILE IMMOBILIERE
TARENJA مجموعة ذات النفع 

االقتصادي
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 

نعمة فيال رقم 2) كيلومتر 7 طريق 
انزكا7 الجماعة الحضرية بنسركاو 

أكادير - 83333 اكادير املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(66(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
كيلومتر) ((2 رقم) فيال  نعمة  »إقامة 
الحضرية) الجماعة  انزكا7  طريق  (7
اكادير) (83333 (- أكادير) بنسركاو 
املغرب»)إلى)»شقة رقم)2)عمارة رقم)2 
زنقة أ8)بلوك)22)حي بئرانزرا7 تكوين)

أكادير)-)83333)اكادير املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238927.
739I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ILLIGH ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ILLIGH ALLIANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

تكاديرت نعشدو الدراركة أكادير - 
83333 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ILLIGH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ALLIANCE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- أكادير) الدراركة  نعشدو  تكاديرت 

83333)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 PATERNOSTRE GILLES السيد)
FULGENCE A : 2.333)حصة بقيمة)

233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 PATERNOSTRE GILLES السيد)
فرنسا) عنوانه)ا() (FULGENCE A

75333)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 PATERNOSTRE GILLES السيد)
فرنسا) عنوانه)ا() (FULGENCE A

75333)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238923.
773I



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5754

مكتب املحاسشة الصالحي

 SOCIETE FETCHAT ET FILS
IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

63333، وجدة اململكة املغربية

 SOCIETE FETCHAT ET FILS

IMPORT EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الزيتو7 تجزئة بلحسي7 رقم 635 - 

63333 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

..(7775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( يناير) ((9 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE FETCHAT ET FILS

رأسمالها) مشلغ  (IMPORT EXPORT

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333,33

اإلجتماعي حي الزيتو7 تجزئة بلحسي7)
املغرب) وجدة  (63333  -  635 رقم)

الفشل في استقطاب) (/2 (: نتيجة ل)

الزبناء.

والظروف) الجائحة  اثار  (/(

االقتصادية الحالية..

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  635 الزيتو7 تجزئة بلحسي7 رقم)

63333)وجدة املغرب.)

و عي7:

و) فتشات  محمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()شارع الحسن الثاني تجزئة)

رقم2)  الرضوا7  زنقة  ميمو7  بن 

)ة() كمصفي) املغرب  وجدة  (63333

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفي:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (32 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)729.

772I

SYNERG

 ISMAZINE GREEN

EXPLOITATION

إعال7 متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

 ISMAZINE GREEN

EXPLOITATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: الدار 

الشيضاء – 76 ،شارع الزرقطوني 

الطابق ) الشقة 6 - 3233) الدار 

الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.736379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)3))تم اتخاذ) 32)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التصفية) حساب  على  املوافقة  (-

النهائية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

-)منح االبراء)للمصفي و)

معاينة إغالق التصفية)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825383.

77(I

ساجيس كونساي

LAMRHARY IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ساجيس كونساي
مكاتب املنارة شارع عالل ابن عشد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فا3 ، 

33333، فا3 املغرب
LAMRHARY IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 25 إقامة 
كريمة زنقة 26 نونبر - 33333 فا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72792
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMRHARY IMMOBILIER
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبصفة) العقارات.) جميع  وكراء)
عامة جميع العمليات التي تهدف إلى)
املساهمة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)
في تحقيق غرض الشركة،)دو7 التأثير)

على الطشيعة املدنية لألخير.
عنوا7 املقر االجتماعي):)25)إقامة)
33333)فا3) 26)نونبر)-) كريمة زنقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 6.333 (: ملغاري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 3.333 (: السيدة سعاد لعرو�سي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: ملغاري) السيد محمد عالء)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة مريم ملغاري):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ملغاري عنوانه)ا())2 
 33333 زنقة بنغازي طريق ايموزار)

فا3 املغرب.
السيدة سعاد لعرو�سي عنوانه)ا()
ابن) شارع  سيناء) ابن  زنقة  (2(

الخطيب)33333)فا3 املغرب.
ملغاري) عالء) محمد  السيد 
سيناء) ابن  تعاونية  (2( عنوانه)ا()
فا3) (33333 الخطيب) ابن  شارع 

املغرب.
عنوانه)ا() ملغاري  مريم  السيدة 
شارع دو ميدي)32733)تولوز فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ملغاري عنوانه)ا())2 
 33333 زنقة بنغازي طريق ايموزار)

فا3 املغرب
ملغاري) عالء) محمد  السيد 
سيناء) ابن  تعاونية  (2( عنوانه)ا()
 33333 فا3) الخطيب  ابن  شارع 

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2333.
773I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

 TRANS HASSBOUNI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 333)6، الناظور 
املغرب

 TRANS HASSBOUNI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي اسال7 
الدريوش الناظور 333)6 الناظور 

املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

7(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. HASSBOUNI SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير).

عنوا7 املقر االجتماعي):)حي اسال7)

الناظور) (6(333 الناظور) الدريوش 

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد الحسن شهشوني)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: شهشوني) الحسن  السيد 

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسن شهشوني عنوانه)ا()

دوار اوالد محند عي7 الزهرة الدريوش)

333)6)الدريوش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن شهشوني عنوانه)ا()

دوار اوالد محند عي7 الزهرة الدريوش)

333)6)الدريوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)33)فبراير)

))3))تحت رقم)5).
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CANOCAF SARL

MAZILIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 

 NADOR ،6(333 ،الناظور

MAROC

MAZILIA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 67) - 333)6 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(89

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(2 نونبر) ((( املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مشلغ  (MAZILIA CAR

مقرها) وعنوا7  درهم  (533.333

رقم) امللكي  الجيش  اإلجتماعي شارع 

67) - 333)6)الناظور املغرب نتيجة)

ل):)-)نهاية نشاط الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 6(333  -  (67 رقم) امللكي  الجيش 

الناظور املغرب.)

و عي7:

و) حداوي  عابيد  السيد)ة()

 59 رقم) العمالي  حي  عنوانه)ا()

املغرب) الناظور  (6(333 أزغنغا7)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (37 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

))3))تحت رقم)72.

775I

CANOCAF SARL

MAZILIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،6(333 ،الناظور

MAROC
MAZILIA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : شارع 
الجيش امللكي رقم 67) - 333)6 

الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7(89

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 نونبر) ((7 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MAZILIA CAR حل)
رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا7  درهم  (533.333
رقم) امللكي  الجيش  اإلجتماعي شارع 
67) - 333)6)الناظور املغرب نتيجة)

ل-)نهاية نشاط الشركة.
و عي7:

و) حداوي  عابيد  السيد)ة()
 59 رقم) العمالي  حي  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (6(333 أزغنغا7)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((3(2 نونبر) ((7 بتاريخ)
 6(333  -  (67 رقم) امللكي  الجيش 

الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (37 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

))3))تحت رقم))7.

776I

fiduciaire(de(l’avenir

ECLIPSE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(de(l›avenir

االنور2) زنقة االزنشق حي الراحة 

الدار الشيضاء ، 33)3)، الدار 

الشيضاء املغرب

ECLIPSE INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء،23 زنقة الحرية ،الطابق 

33الشقة 35. - 3)32) الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECLIPSE INVEST

هدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب او خارجه:

أالستثمارلصالح الشركة.

املنقولة) تدبيرالقيم  او  أالستثمار 

وكذلك مراقشة الشركات..

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

،الطابق) الحرية) زنقة  الشيضاء،23)

الدار) ((32(3  -  .35 33الشقة)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 CEDRIC MICHEL السيد)

 233 بقيمة) حصة  (PILOT : 2.333

درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 CEDRIC MICHEL PILOT(السيد

السالم) دار  نزدي  تجزءة  عنوانه)ا()

23273)الرباط) شقة 323))الرباط)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 CEDRIC MICHEL PILOT(السيد

السالم) دار  نزدي  تجزءة  عنوانه)ا()

23273)الرباط) شقة 323))الرباط)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827978.

777I

Healthy Ocean

Healthy ocean
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Healthy Ocean
زنقة أطلس العمارة 75 الطابق 

الرابع الرقم 26 ، 3373)، الدار 

الشيضاء املغرب

Healthy ocean شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

أطلس العمارة 75 الطابق الرابع 

الرقم 26 الدار الشيضاء 3373) 

الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533(72

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Healthy ocean

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير إنتاج وتسويق مستحضرات)

التجميل.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الرابع) الطابق  (75 العمارة) أطلس 
الرقم)26)الدار الشيضاء)3373))الدار)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (3.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: العطاري) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 233 (: السيد عشد الرحيم بدوي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مهدي العطاري عنوانه)ا()
 (3373 الرفاعي) ابن  زيد  زنقة  ((8

الدار الشيضاء)املغرب.
بدوي) الرحيم  عشد  السيد 
 (7(5(  2 الشام) حي  عنوانه)ا()

الواليدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي العطاري عنوانه)ا()
 (3373 الرفاعي) ابن  زيد  زنقة  ((8

الدار الشيضاء)املغرب
بدوي) الرحيم  عشد  السيد 
 (7(5(  2 الشام) حي  عنوانه)ا()

الواليدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
778I

MJ MANAGEMENT

مينادور طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

مينادور طرونس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 
عامر ابن عاص الطابق 3 رقم 6) 

طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(7989

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مينادور)

طرونس).
زنقة) ((9 (: غرض الشركة بإيجاز)
 (6 رقم) (3 الطابق) ابن عاص  عامر 

طنجة.
زنقة) ((9 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 (6 رقم) (3 الطابق) ابن عاص  عامر 

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عماد:) غزواني  الشقالي  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
(: عماد) غزواني  الشقالي  السيد 

2333)بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عماد) غزواني  الشقالي  السيد 
عنوانه)ا()دوار جزناية جماعة جزناية)

طنجة)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عماد) غزواني  الشقالي  السيد 
عنوانه)ا()دوار جزناية جماعة جزناية)

طنجة)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2937.
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NCG EXPERTISE

isolbox..
إعال7 متعدد القرارات

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
..isolbox »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 793 

الطابق التالت رقم 5 الحي الصناعي 
سيدي غانم مراكش - 73333 

مراكش املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.58239

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 9))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
أنس الشويوسفي مساهم يقدم لشركة)
بالسجل) املسجل  (zaken capital
التجاري بالدار الشيضاء)رقم762932 
التي) (27362 الحصص) بجميع 
غزال7) (-isolbox شركة) في  يمتلكها 
 zaken لشركة) يقدم  مساهم  أوبيا 
التجاري) بالسجل  املسجل  (capital
بجميع) رقم762932) الشيضاء) بالدار 
الحصص)772)التي يمتلكها في شركة)
مساهم) الشويسفي  زكرياء) (-isolbox
يقدم لشركة)zaken capital)املسجل)
الشيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 
 (37 بجميع الحصص) رقم762932)
التي يمتلكها في شركة)isolbox)-)كنزة)
لشركة) يقدم  مساهمة  الشويسفي 
بالسجل) املسجل  (zaken capital
التجاري بالدار الشيضاء)رقم762932 
بجميع الحصص)37))التي يمتلكها في)

isolbox(شركة
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قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
قد تم قشول جميع هده املساهمات)
 zaken capital شركة) طرف  من 
أنس) القانوني  ممتلها  شخص  في 
الشويسفي هده الحصص تم تقيمها)
في) (3(333333 قدره) اجمالي  بمشلغ 
 III 262 TER املادة) اطار مقتضيات 

من املدونة العامة للضرائب
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)
املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 
املحددة) املسؤولية  دات  شزكة  الى 

بشريك واحد)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)
املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 
املحددة) املسؤولية  دات  شزكة  الى 

بشريك واحد)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
شريك وحيد) (zaken capital مايلي:)

ب)25333)يقيمة)233)لكل حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)839)23.
753I

PREMIUM FINANCE

TAPAS & BASTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAPAS & BASTA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
مسلم بوكار الطابق الثالث شقة 

رقم 27 باب دكالة - 73333 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.229875
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))3)مار3)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الثالث) الطابق  بوكار  مسلم  »شارع 
 73333 (- دكالة) باب  (27 رقم) شقة 
»ل33/ل35  إلى) املغرب») مراكش 
 73333 (- الشتوي) الحي  أفونيو  م 

مراكش املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23379.

752I

cabinet idrissi

STE JEHA COMPAGNY
إعال7 متعدد القرارات

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 23

30000، fes(maroc
STE JEHA COMPAGNY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: دوار اوالد 
الطيب العليا سايس - 33333 فا3 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33862

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (39 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

مطابقة االسم العائلي و الشخ�سي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 OUBAYDA السيد) االسم  مطابقة 
رقم) السفر  لجواز  الحامل  (JEHA
سورية) الجنسية  (32(657338
 CIHAN السيد) الشخص  نفس  هو 
OUBYDE)الحامل لجواز السفر رقم)

73252)3))جنسية تركية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/97)2.

75(I

AIT HADDOU

HEMANI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT HADDOU

رقم 5) زنقة التقدم مركزسيدي 

محمد اوفار3 تحناوت مراكش ، 

73333، مراكش املغرب

HEMANI BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

حما7 الشليدة زاكورة زاكورة ))776 

زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3795

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEMANI BUILDING

-الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألعمال املتنوعة

:)دوار ايت) عنوا7 املقر االجتماعي)

حما7 الشليدة زاكورة زاكورة)))776 

زاكورة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 233 (: حدو) ايت  سعيد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد ايت حدو عنوانه)ا()
زاكورة) الشليدة  حما7  ايت  دوار 

))776)زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد ايت حدو عنوانه)ا()
زاكورة) الشليدة  حما7  ايت  دوار 

))776)زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بزاكورة بتاريخ)-)تحت رقم)
753I

ZAINA AFRAHEKOM SARL AU

ZAINA AFRAHEKOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ZAINA AFRAHEKOM SARL AU
 35IMM BELLDONE BD

 ABDELLAH(BEN(YASSINE 7EME
 ETG(BUREAU(N°8 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
ZAINA AFRAHEKOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 35إقامة 
بلدو7 شارع عشد هللا بن ياسي7 
طابق 7 رقم 8 - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(7333

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ZAINA الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مشلغ  (AFRAHEKOM
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
شارع) بلدو7  35إقامة  اإلجتماعي)
 -  8 رقم) (7 عشد هللا بن ياسي7 طابق)
الدار الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3333

ل):)-منافسة
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-كوفيد)29
35إقامة) و حدد مقر التصفية ب)
بلدو7 شارع عشد هللا بن ياسي7 طابق)
الشيضاء) الدار  ((3333  -  8 رقم) (7

املغرب.)
و عي7:

و) تالمي7  لحسن  السيد)ة()
رقم) (7( عمارة) طارق  حي  عنوانه)ا()
239)البرنو�سي)3333))الدار الشيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)75)9.

757I

WE(GROW

WE GROW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WE(GROW
75شارع 22يناير طابق االول رقم 
 CASABLANCA ،(3333 ، 269

MAROC
WE(GROW شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
22ينايرطابق2الشقة 269 - 3333) 

الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535693

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 WE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GROW
-ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املزرعة
-تسويق إنتاج املنتجات الزراعية.
75)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 (3333 -  269 22ينايرطابق2الشقة)

الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: تموري) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() تموري  هشام  السيد 
إقامة حدائق بلفدير عمارة ب شقة)
 (3333 7)3)زنقة ازدم ادريس ع ب)

الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() تموري  هشام  السيد 
إقامة حدائق بلفدير عمارة ب شقة)
 (3333 7)3)زنقة ازدم ادريس ع ب)

الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)9288.
755I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ORG TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ORG TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 

الكريم الخطابي زنقة جواد اقامة 

239,شقة رقم 73 الطابق الثالث 

مراكش. - 73333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

))3))تقرر حل) )3)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مشلغ  (ORG TRAVAUX

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

اإلجتماعي شارع عشد الكريم الخطابي)
 73 239,شقة رقم) زنقة جواد اقامة)

 73333 (- مراكش.) الثالث  الطابق 

اسشاب) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

خاصة.

و حدد مقر التصفية ب شارع عشد)

اقامة) جواد  زنقة  الخطابي  الكريم 

الثالث) الطابق  (73 رقم) 239,شقة 

مراكش.)-)73333)مراكش املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()سفيا7 ربيب و عنوانه)ا()

دوار تلونة اغواطيم الشمالي تحناوت)

املغرب) مراكش  (73333 مراكش)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233783.

756I

CABINET RAMI EXPERTISE

MULTI CONSULTING SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 MULTI CONSULTING SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
عشد الكريم الخطابي، عمارة ابن 

مو�سى الغواش الطابق الثاني فا3 - 
33333 فا3 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.65233
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))3)فبراير)))3))تم تحويل)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الخطابي،) الكريم  عشد  شارع  (« من)
الطابق) الغواش  مو�سى  ابن  عمارة 
فا3 املغرب») (33333 (- الثاني فا3)
الرابع) الطابق  ((6 رقم) »مكتب  إلى)
إقامة بوليفارد شارع) (3 العمارة رقم)
 33333 (- فا3) آهلل  عشد  بن  عالل 

فا3 املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)39)2.
757I

PCS

TERGYS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PCS
 lot.lina(sidi(maarouf 259, ,(59
 lot.lina(sidi(maarouf، 20280،

CASABLANCA MAROC
TERGYS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 59)، 

تجزئة لينآ الطابق )ـ سيدي معروف 
الدارالشيضاء 83)3) الدارالشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533(55
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERGYS MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

و دراسات في كل املواد.
(،(59 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تجزئة لينآ الطابق))ـ)سيدي معروف)
الدارالشيضاء) ((3(83 الدارالشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لؤى  الهداجي  السيد 
بوعزة) دار  النور3  تجزئة  (،292

3))7))الدارالشيضاء)املغرب.
زينب) كيتاني  لحلو  السيدة 
تجزئة النور3 دار) (،292 عنوانه)ا()
بوعزة)3))7))الدارالشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لؤى  الهداجي  السيد 
بوعزة) دار  النور3  تجزئة  (،292

3))7))الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)796.
758I

سيكما جيستيو7

 STE PROD ZAGORA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
سيكما جيستيو7

شارع محمد الخامس ممر تمكروت 
رقم 2 ورزازات، 75333، ورزازات 

املغزب
 STE PROD ZAGORA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعيرقم 23) ، 

الطابق الثالث ، حي سيدي محمد 

الصغير بناصر ، بشارع عالل بن عشد 

هللا زاكورة 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3792

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROD ZAGORA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):

والفيديو) السينمائية  األنشطة 
والتلفزيو7

أنشطة الطشاعة واإلعالم
مقاول ديكور

 (23 :رقم) عنوا7 املقر االجتماعي)

الطابق الثالث)،)حي سيدي محمد) (،

الصغير بناصر)،)بشارع عالل بن عشد)

هللا زاكورة)

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسماعيل السيمو):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيمو) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()زاوية البركة زاكورة)))776 

زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيمو) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()زاوية البركة زاكورة)))776 

زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بزاكورة بتاريخ)-)تحت رقم)

9)مار3)))3).

759I

FORMAFID CONSEIL

LA PERLE DES ROCHES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD(LARBI

 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

LA PERLE DES ROCHES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 96 

شارع أنفا شقة 92 الطابق 9 

إقامة لوبرانطو7 أنفا - 3373) 

الدارالشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

798339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(2 مار3) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERLE DES ROCHES

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- مطعم) (، الوجشات السريعة سناك)

مقهى.

 96 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 9 الطابق) (92 شقة) أنفا  شارع 

 (3373 (- أنفا) لوبرانطو7  إقامة 

الدارالشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 933 (: كير) أبو  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).)

233)حصة) (: السيد حمزة عاقل)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى أبو كير عنوانه)ا()

 2( زيا7) اوالد  طريق  السالم  إقامة 

الدارالشيضاء) (23 شقة) (5 الطابق)

3533))الدارالشيضاء)املغرب).

 83 السيد حمزة عاقل عنوانه)ا()

زنقة عالل بن أحمد عميق الطابق)

 (3333 شارع بلفيدير) (35 شقة) (33

الدارالشيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى أبو كير عنوانه)ا()

 2( زيا7) اوالد  طريق  السالم  إقامة 

الدارالشيضاء) (23 شقة) (5 الطابق)

3533))الدارالشيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2)3))تحت رقم)773857.

763I

S.H EXPERTISE

LAB CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,23

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

LAB CAFE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحزام الكشير رقم 87 قيسارية 

النصر محل رقم 78 الحي املحمدي - 

3573) الدارالشيضاء املغرب



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5760

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

537355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LAB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CAFE

غرض الشركة بإيجاز):)محل قهوة)

يشغل أقل من)5)أشخاص

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الحزام الكشير رقم)87)قيسارية النصر)

محل رقم)78)الحي املحمدي)-)3573) 

الدارالشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

23.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: سمريس) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رشيد سمريس  السيد 

حي) (5 رقم) (7 الطابق) (، موزار) زنقة 

راسي7)3233))الدارالشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رشيد سمريس  السيد 

حي) (5 طابق) (7، موزار) زنقة  (8 رقم)

راسي7)3233))الدارالشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

762I

fiduciairelaperformance

ا ز س موروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc

ا ز 3 موروكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة 

امانة شقة 5 شارع جبرا7 خليل 

جبرا7 املدينة الجديدة - 53333 

MEKNES املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ا ز 3) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

موروكو.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات للتحقيق والشحث

ارشادات فالحية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

خليل) جبرا7  شارع  (5 شقة) امانة 

 53333 (- الجديدة) املدينة  جبرا7 

MEKNES)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 353 (: بلقا�سي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

الناصف) الحكيم  عشد  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  ((53  :

للحصة.

 (53 (: بي) سيدي  محمد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد املهدي حمدة):)253)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بلقا�سي عنوانه)ا()
املسعدي) عشا3  حي  الشيضاء) الدار 
شارع بئر انزرا7 م ج)53333)مكنا3)

املغرب.
الناصف) الحكيم  عشد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة ميموزة فيال)5))م ج)

53333)مكنا3 املغرب.
السيد محمد سيدي بي عنوانه)ا()
ابن) اقامة  (22 شقة) (6 الف) عمارة 

زيدا7 م ج)53333)مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() حمدة  املهدي  السيد 
مجموعة) السعادة  فضاءات  مركب 
 53333 مرتيل) (2 شقة) (7 عمارة) (22

مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حمدة  املهدي  السيد 
مجموعة) السعادة  فضاءات  مركب 
 53333 مرتيل) (2 شقة) (7 عمارة) (22

مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)983.
76(I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

PROPRE ITALY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 25333، 
الخميسات املغرب

PROPRE ITALY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
البركة 528 الخميسات - 25333 

الخميسات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(87(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) (23 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (PROPRE ITALY حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 233.333 رأسمالها) مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
(- الخميسات) (528 البركة) تجزئة 
نتيجة) املغرب  الخميسات  (25333
جائحة) بسبب  االقتصادية  لألزمة 

كوفيد.
و عي7:

و) ملوكي  رضوا7  السيد)ة()
الفرات) واد  زنق  (9 رقم) عنوانه)ا()
 25333 الخميسات) الزهرات  حي 
)ة() كمصفي) املغرب  الخميسات 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  ((3(( فبراير) (23 بتاريخ)
 25333 (- الخميسات) (528 البركة)

الخميسات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)238.

763I

ديفي اكسشيرتيز

 SMART TRADING
BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ديفي اكسشيرتيز
إقامة الياسمي7 زاوية شارع عمر 
الخيام وزنقة الشنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 3))3)، الدار الشيضاء 
املغرب

 SMART TRADING BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 65) شارع 
الزرقطوني رقم )9 الدار الشيضاء. 
اململكة املغربية - 3333) الدار 

الشيضاء. اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

533(35



5761 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART TRADING BUSINESS

املشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإجراء) واملساعدة  والتدريب 

والتحليالت) واملراجعات  الدراسات 

أو الخدمات)،)في جميع املجاالت)،)وال)

سيما الشناء)والهندسة املدنية وإدارة)

املشاريع واألعمال العقارية..

 (65 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الدار) (9( رقم) الزرقطوني  شارع 

 (3333 (- املغربية) اململكة  الشيضاء.)

الدار الشيضاء.)اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (93 (: كوهن) عماد  السيد 

بقيمة)9.333)درهم للحصة).

صنهاجي) منصف  محمد  السيد 

غازي):)93)حصة بقيمة)9.333)درهم)

للحصة).

 (3 (: السيد بيير الكسندر كازادي)

حصة بقيمة)333.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 73 السيد عماد كوهن عنوانه)ا()

 23 7)شقة) شارع جورج ساند الدور)

الشيضاء.) الدار  ((3393 فلوري) فال 

اململكة املغربية.

صنهاجي) منصف  محمد  السيد 

كازا جرين تو7 فيال) غازي عنوانه)ا()

 (728( جرين سيتي بوسكورة) (292

الدار الشيضاء.)اململكة املغربية.

كازادي) الكسندر  بيير  السيد 

 (3333 وهوا7) شارع  (73 عنوانه)ا()

الدار الشيضاء.)اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

 73 السيد عماد كوهن عنوانه)ا()
 23 7)شقة) شارع جورج ساند الدور)
الشيضاء) الدار  ((3393 فلوري) فال 

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

767I

JOYA CONSULTING

STE NABIL WOOD PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOYA CONSULTING
 HAY(IZIKI(N° 386 HAY(IZIKI

 N° 386، 40000، MARRAKECH
maroc

STE(NABIL(WOOD(PLUS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي محل رقم 7)) املسار طريق 
اسفي - 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2((335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NABIL(WOOD(PLUS
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع أنواع األخشاب
-)قطع ونقش الخشب بالليزر
-)تصنيع اللوحات االعالنية.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
املسار طريق) (((7 السفلي محل رقم)

اسفي)-)73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل خياط):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خياط  نبيل  السيد 
 76333 7))حي انس اسفي) زنقة) ((2

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خياط  نبيل  السيد 
 76333 7))حي انس اسفي) زنقة) ((2

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (32 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)737)23.

765I

Fiducia Agency Khouribga

ASSETS IMMOBILIER Sarl 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
 AV MOULAY YOUSSEF, 7(

 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA
املغرب

 ASSETS IMMOBILIER Sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 3)2 سفلي 
رقم 2 تجزئة العيدي خريشكة - 

5333) خريشكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSETS IMMOBILIER Sarl
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلنشائية للمشاني وأعمال العقارات)
)الدهانات) العامة) واألشغال  األخرى 
،)التشطيشات)،)التشليط)،)الششكات()
االستيراد) (، العقاري) الترويج  (،

والتصدير.
 2(3 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
2)تجزئة العيدي خريشكة) سفلي رقم)

- 5333))خريشكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 3.733 (: رشيد) هللا  نصر  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد نصر هللا بوشعيب):)3.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 3.333 (: نبيل) هللا  نصر  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نصر هللا رشيد عنوانه)ا()
خريشكة) ((5333 الخير) تجزئة  ((8

املغرب.
بوشعيب) هللا  نصر  السيد 
 (5333 الخير) تجزئة  ((8 عنوانه)ا()

خريشكة املغرب.
السيد نصر هللا نبيل عنوانه)ا()8) 
تجزئة الخير)5333))خريشكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصر هللا رشيد عنوانه)ا()
خريشكة) ((5333 الخير) تجزئة  ((8

املغرب
السيد نصر هللا نبيل عنوانه)ا()8) 
تجزئة الخير)5333))خريشكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بخريشكة بتاريخ)

))3))تحت رقم)289.

766I
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Fiducia Agency Khouribga

MOROWOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة
Fiducia Agency Khouribga

 AV MOULAY YOUSSEF, 7(
 APPT 66 ، 25000، KHOURIBGA

املغرب
MOROWOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي 3 شارع 

فلسطي7 حي القد3 ) ب) - 5333) 
خريشكة املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

6777
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تم حذف) )3)مار3) املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
واالستيراد) التجاري  التنقيب 
الصفقات) في  املشاركة  والتصدير.)
الشضائع) نقل  والخاصة.) العامة 

لحسابه ولحساب اآلخرين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بخريشكة بتاريخ)

))3))تحت رقم)293.
767I

ائتمانية الراحة

AMIKO DE FORLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائتمانية الراحة

78 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 6233)، 

MAROC برشيد
AMIKO DE FORLI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

محمد الحامس الطابق الثالت 
تجزئة اليسر برشيد 6233) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26363
 2( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMIKO DE FORLI

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-)بيع وشراء)االرا�سي)-)مقاولة)

اشغال مختلفة)-)التجارة.

23)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

محمد الحامس الطابق الثالت تجزئة)

اليسر برشيد)6233))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد فار3 رشيد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة مازوزي نجاة):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

بقيمة) (533 (: السيد فار3 رشيد)

233)درهم.

السيدة مازوزي نجاة):)533)بقيمة)

233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فار3 رشيد عنوانه)ا()-)-)-)

ايطاليا.

عنوانه)ا() نجاة  مازوزي  السيدة 

-)-)-)ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فار3 رشيد عنوانه)ا()-)-)-)

ايطاليا

السيد فار3 الشرقاوي عنوانه)ا()

-)-)-)ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))3))تحت رقم)55).

768I

 FIDUCIAIRE«(STE(MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

RED1 SNACK
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويو7(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

RED1 SNACK
قي) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 STE RED2 أعطى) ((3(( فبراير) ((8
التجاري) بالسجل  املسجل  (SNACK
2399)باملحكمة االبتدائية بازرو حق)
التسيير الحر لألصل التجاري الكائن)
 53233 (- الصنوبر) تجزئة  (235 ب)
أفودي) السيد  لفائدة  املغرب  أزرو 
رشيد ملدة)2)سنة تبتدئ من)32)أبريل)
 (3(3 مار3) (32 في) تنتهي  و  ((3((
 5.333 قيمته) شهري  مشلغ  مقابل 

درهم.
769I

STE DAY FINANCE

 RANCHO ACADEMY PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي7 مسير جديد للشركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 23 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 33)3)، 
الفقيه بن صالح املغرب

 RANCHO ACADEMY PRIVE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثالث الرقم 77 شارع الزرقطوني 
الفقيه بن صالح - 33)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7535

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(( يناير) (27 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()زروال)

منصور كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
39)فبراير)))3))تحت رقم))5.

773I

PRESTACOMPTA

CHICHAOUA HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 373, شيشاوة

72333، شيشاوة املغرب
CHICHAOUA HORIZON شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

 STATION(PETROM(N 6 ROUTE
 D›AGADIR(CHICHAOUA -

72333 شيشاوة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حافيظ) ربعي  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.533
2.533)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)
هللا السعدي بتاريخ)23)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/232.

772I

FINANCE CENTER

BOUDOIR INTERIOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BOUDOIR INTERIOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املجمع 

املنهي الحشو3 الشطر) عمارة ب 

مكتب رقم ) شارع عالل الفا�سي - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUDOIR INTERIOR
:)-)الديكور) غرض الشركة بإيجاز)

الداخلي

-)مقاول في مختلف أنواع الشناء).

تصميم وتنفيذ األثاث الداخلي) (-

والحضري.

املجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

ب) عمارة  الشطر)) الحشو3  املنهي 

(- شارع عالل الفا�سي) (( مكتب رقم)

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الهنشار) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهنشار  مريم  السيدة 
دكالة) باب  الحلفاوي  درب  (39 رقم)

73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الهنشار  مريم  السيدة 
دكالة) باب  الحلفاوي  درب  (39 رقم)

73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233738.

77(I

(AIN GROUPE COMPTA

PHARMACIE ALWIDIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 PHARMACIE(ALWIDIANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي النصر 
رقم 27 افورار ازيالل - 333)) 

ازيالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 شتنبر) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE(ALWIDIANE
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوا7 املقر االجتماعي):)حي النصر)
رقم)27)افورار ازيالل)-)333)))ازيالل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: اوحسي7) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي اوحسي7 عنوانه)ا()
ازيالل) (((333 افورار) اللوز  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي اوحسي7 عنوانه)ا()
ازيالل) (((333 افورار) اللوز  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (37 بتاريخ) بازيالل  االبتدائية 

2)3))تحت رقم))33.

773I

FICOB(مكتب املحاسشة

SWEETIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB مكتب املحاسشة
اقامة ايما7, شقة 7، شارع موالي 
ادريس االول, املسيرة 2, تمارة ، 

23333، تمارة املغرب
SWEETIZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
) , تجزئة حدائق بوزنيقة٫ العمارة 
) ٫ املجمع السكني )2 ٫ بوزنيقة - 

23233 بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SWEETIZ

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى).
عنوا7 املقر االجتماعي):)املحل رقم)
العمارة) تجزئة حدائق بوزنيقة٫) (, ((
(- بوزنيقة) (٫  2( املجمع السكني) (٫  (

23233)بوزنيقة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيدة مريم املصريوي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مريم املصريوي عنوانه)ا()
حي كيش األوداية) (9 الداخلة) (5 رقم)

3)3)2)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم املصريوي عنوانه)ا()
حي كيش األوداية) (9 الداخلة) (5 رقم)

3)3)2)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) سليما7  بب7  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)227.
777I

(329

امين انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

(329
rabat maroc ،73333 ، املغرب

امي7 انفست شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة 2 
عمارة 33 حي الفردو3 شارع موالي 
علي شريف شقة ) عمارة 33 حي 
الفردو3 شارع موالي علي شريف 

223333 تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.95753

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( مار3) (39 في) املؤرخ 
بمشلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
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درهم») (27.333.333« قدره)

إلى) درهم») (6.333.333« من) أي 

(: طريق) عن  درهم») ((3.333.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2767.

775I

FORMAFID CONSEIL

LA PERLE DES ROCHES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD(LARBI

 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

LA PERLE DES ROCHES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 96 

شارع أنفا شقة 92 الطابق 9 

إقامة لوبرانطو7 أنفا - 3373) 

الدارالشيضاء املغرب .

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.798339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(( مار3) (3( في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (2.733.333«

 2.533.333« إلى) درهم») (233.333«

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)

مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827335.

776I

STE TIB COMPT SARL AU

SORICONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطي7 وزنقة 

الشخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
35 ، 63333، وجدة املغرب

SORICONS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق ابن زياد عمارة السالم الطابق 

االول - 333)3 الحسيمة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.262

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تم اإلعالم) يناير) ((6 املؤرخ في)
العسروتي) حسن  الشريك  بوفاة 
(
ً
تشعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
أكتوبر) ((( في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2)3))بالشكل األتي):
 886 (، كريمة الخياري) السيد)ة()

حصة).
 776 (، العسروتي) وفاء) السيد)ة()

حصة).
(، العسروتي) شيماء) السيد)ة()

776)حصة).
(، العسروتي) اليا3  السيد)ة()

5.857)حصة).
(، العسروتي) سفيا7  السيد)ة()

5.857)حصة).
(، العسروتي) محمد  السيد)ة()

5.857)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)73.

777I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

SOCIETE SUISSE PVC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE

 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE SUISSE PVC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

)2 شارع الفا�سي الفهري طريق عي7 

الشقف - 33373 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72682

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SUISSE PVC SARL

النجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة و األلومينيوم،)تجهيز املطابخ،)

ومقاولة في األشغال املختلفة و الشناء.

عنوا7 املقر االجتماعي):)املحل رقم)

)2)شارع الفا�سي الفهري طريق عي7)

الشقف)-)33373)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: ادريكس) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (533 (: السيد احمد اباها)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد ادريكس عنوانه)ا()

السشع) عي7  اوسلي  تيزي  ممر  (72

53)3))الدار الشيضاء)املغرب.

حي) السيد احمد اباها عنوانه)ا()
ملول) ايت  (86356 القليعة) جنا7 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ادريكس عنوانه)ا()

السشع) عي7  اوسلي  تيزي  ممر  (72

53)3))الدار الشيضاء)املغرب

حي) السيد احمد اباها عنوانه)ا()
ملول) ايت  (86356 القليعة) جنا7 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2297.

778I

Fiduciaire Le Médiateur

MOUSTI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Fiduciaire Le Médiateur

 Bd(D›Anfa 1er(étage 28

 Casablanca، 20100، Casa

Maroc

MOUSTI MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء 77 شارع الجيش امللكي 

الطابق 7 - 3233) الدار الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.358377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تقرر حل) 33)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مشلغ  (MOUSTI MAROC

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

شارع) (77 الشيضاء) الدار  اإلجتماعي 

 (3233  -  7 الطابق) امللكي  الجيش 

(: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء) الدار 

انعدام االرباح بسبب ازمة كورونا.

الدار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 3 الطابق) زنقة الحرية  (23 الشيضاء)

الشيضاء) الدار  ((3233  -  6 الشقة)

املغرب.)
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و عي7:
الرحيم) عشد  امجد  السيد)ة()
املغرب) عنوانه)ا() و  سالمح  صالح 
املغرب الدار الشيضاء)املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)838677.

779I

FLASH ECONOMIE

FOUNOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FOUNOUR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 5759 
شقة )33 الحي املحمدي - 83333 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53792
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 أكتوبر) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOUNOUR
النشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفالحي,)تربية األبقار واملاعز واألغنام
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- املحمدي) الحي  (33( شقة) (5759

83333)اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد نور الدين جعفري)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (533 (: السيد فؤاد مومو)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

جعفري) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة)39)عمارة 3)7)شقة)
83333)اكادير) 25))الوفاق بنسركاو)

املغرب.
رقم) السيد فؤاد مومو عنوانه)ا()
املحمدي) الحي  (33( شقة) (5759

83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
رقم) السيد فؤاد مومو عنوانه)ا()
املحمدي) الحي  (33( شقة) (5759

83333)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238897.
783I

FLASH ECONOMIE

STE YOUMALAK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE YOUMALAK TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم )3 
زنقة الياسمي7 حي املستشفى - 

76333 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 2(6(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUMALAK TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عن) نيابة  لألمتعة  والدولي  الوطني 

اآلخرين.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- الياسمي7 حي املستشفى) زنقة  (3(

76333)اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد يوسف لخويلدي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف لخويلدي عنوانه)ا()
 76333 الرياض) حي  (35 بلوك) (233

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف لخويلدي عنوانه)ا()
 76333 الرياض) حي  (35 بلوك) (233

اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)726.
782I

STE AGEFICO SARL

FLOZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
)2 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 7 ، 93333، طنجة املغرب
FLOZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املجد زنقة البركة رقم 38 - 93333 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بغاد) حسن  )ة() السيد) تفويت 
 233 حصة اجتماعية من أصل) ((3
يونس بغاد) )ة() حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)39)فبراير)))3).
دراز) يوسف  )ة() السيد) تفويت 
الكشير)3))حصة اجتماعية من أصل)
يونس) )ة() 233)حصة لفائدة السيد)

بغاد بتاريخ)39)فبراير)))3).
مصطفى) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((3 الصروخ)
)ة() حصة لفائدة السيد) (233 أصل)

يونس بغاد بتاريخ)39)فبراير)))3).
عشدالواحد) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((3 اومهاند)
)ة() حصة لفائدة السيد) (233 أصل)

يونس بغاد بتاريخ)39)فبراير)))3).
 (3 رشيد زكي) )ة() تفويت السيد)
 233 أصل) من  اجتماعية  حصة 
يونس بغاد) )ة() حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)39)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52325).
78(I

STE AGEFICO SARL

FLOZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
)2 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 7 ، 93333، طنجة املغرب
FLOZA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد زنقة البركة رقم 38 - 93333 
طنجة املغرب.
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تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69237
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (39 املؤرخ في)
بغاد) مسير جديد للشركة السيد)ة()

يونس كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52325).

783I

FHF

QUINTESSIA
إعال7 متعدد القرارات

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

QUINTESSIA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: )3) شارع 
عشد املومن رقم 5 الطابق االر�سي - - 

الدار الشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.762833

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيدة لشابة العلوي املدغري)
مسيرا جديدا الى جانب املسيرمحمد)
وبذلك تسير الشركة) لطفي لحر�سي،)
مع) للتعامل  وجوبا  معا  باالمضائي7 

االغيار.)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:3( رقم) بند 

مايلي:)تعيي7 املسييرو7.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827779.

787I

SOCOGENA

فيسيسطيم سيرفيس 
VISYSTEME SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCOGENA
 BUREAU(TREMPLIN(N° 24
 ROUTE(AIN(CHKEF(FES،

30000، FES(MAROC
 VISYSTEME فيسيسطيم سيرفيس

SERVICE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دكا7 رقم 
2 دوار والد بوعشيد ساقية والد طيب 

فا3 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

726(2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 VISYSTEME فيسيسطيم سيرفيس)

.SERVICE
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واشغال) العمومية  االشغال  في 
والسلكية) السلكية  االتصاالت 

وكاميرات املراقشة..........
عنوا7 املقر االجتماعي):)دكا7 رقم)
2)دوار والد بوعشيد ساقية والد طيب)

فا3)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: ايت جياللي حمزة) السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: محمد) خاليدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حمزة) جياللي  ايت  السيد 
 6/ اقامة محمي ا) (23 رقم) عنوانه)ا()
 33333 تجزئة خديجة زواغة فا3)

فا3 املغرب.
السيد خاليدي محمد عنوانه)ا()
بلوك ب حي جريو) (6 زنقة) (28 رقم)

زواغة فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حمزة) جياللي  ايت  السيد 
 6/ اقامة محمي ا) (23 رقم) عنوانه)ا()
فا3) (33333 تجزئة خديجة زواغة)

املغرب
السيد خاليدي محمد عنوانه)ا()
بلوك ب حي جريو) (6 زنقة) (28 رقم)

زواغة فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2222.
785I

EXTRA CLIMA MAROC

 EXTRA CLIMA MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

EXTRA CLIMA MAROC
 TANGER- TANJA(BALIA(RUE
 114 N 24 ، 90000، TANGER

MAROC
 EXTRA CLIMA MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
 TANJA وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 BALIA(RUE 114 N 24 TANJA

BALIA(TANGER - 90000 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69727
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 25)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 EXTRA CLIMA MAROC SARL
مشلغ رأسمالها)53.333)درهم وعنوا7)
 TANJA BALIA اإلجتماعي) مقرها 

 RUE 227 N (7 TANJA BALIA
املغرب) طنجة  (TANGER - 93333
أو مجلس) :)إجماع الشركاء) نتيجة ل)
تصفية) على  وموافقتهم  اإلدارة 

الشركة.
الشركة) على  املتوالية  الخسائر 

وتأكد عجزها عن االستمرار.
 TANJA و حدد مقر التصفية ب)
 BALIA RUE 227 N (7 TANJA
طنجة) (BALIA TANGER - 93333

املغرب.)
و عي7:

الفتاح) عشد  هرموش  السيد)ة()
 (2 اقامة انس بلوك ب) و عنوانه)ا()
طابق)37)رقم)27)طريق تطوا7 طنجة)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))27).
786I

ADEV Consulting sarl

HSE AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 Route(de(Tanger(km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC
HSE AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنار ) رقم 2365 الطابق السفلي - 
333)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HSE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRICA

الصحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والشيئة

إبادة الحشرات)

إبادة الفئرا7 والجرذا7

التطهير

تجارة و توزيع املواد و مستلزمات)

متجر العقاقير

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

2365)الطابق السفلي)-) ))رقم) املنار)

333)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: املوعلي) بشرى  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: الزيتوني) وسيمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بشرى املوعلي عنوانه)ا()

 3 الطابق) النصر2) تجزئة  (87 رقم)

شقة)27 333)9)العرائش املغرب.

الزيتوني) وسيمة  السيدة 

املساعدة) القوات  تجزئة  عنوانه)ا()

رقم)29 333)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بشرى املوعلي عنوانه)ا()

 3 الطابق) النصر2) تجزئة  (87 رقم)

شقة)27 333)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)273.

787I

EE MANAGEMENT

IMMO BASMA AHRIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EE MANAGEMENT
 av mly rachid quartier chbar
 n496 martil ، 93150، martil

maroc
IMMO BASMA AHRIK شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي احريق 
29 زنقة3) شارع النسيم الطابق 

االر�سي - 93253 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BASMA AHRIK
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوا7 املقر االجتماعي):)حي احريق)
الطابق) النسيم  شارع  زنقة3)) (29

االر�سي)-)93253)مرتيل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: لشكار) محسن  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لشكار  محسن  السيد 
 73 رقم) املنبت  شارع  احريق  حي 

93253)مرتيل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لشكار  محسن  السيد 
 73 رقم) املنبت  شارع  احريق  حي 

93253)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))73.
788I

HASSAN DAOUDI & ASSOCIES

 HASSAN DAOUDI ET
ASSOCIES HDA

شركة التوصية البسيطة
تأسيس شركة

HASSAN(DAOUDI & ASSOCIES
 Président ، 20050،

CASABLANCA MAROC
 HASSAN DAOUDI ET ASSOCIES

HDA شركة التوصية البسيطة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33 عي7 

تاوجطات إقامة كوليزي، الطابق 5، 
الدارالشيضاء - 3353) الدارالشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة التوصية البسيطة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(9775
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5
األسا�سي لشركة التوصية البسيطة)

باملميزات التالية:
التوصية) شركة  (: الشركة) شكل 

البسيطة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HASSAN DAOUDI ET ASSOCIES

.HDA
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصديق) (، التدقيق) أعمال  جميع 
الحسابات) والتدقيق  (، الحسابات)

ومراجعة الحسابات التعاقدية
استشارات) و  الخدمات  تقديم  (-

لصالح جميع األشخاص املعنوية
املتعلقة) العمليات  وجميع  (-
بشكل مشاشر وغير مشاشر باألنشطة)

املذكورة أعاله.

-)و املشاركة املشاشرة أو غير املشاشرة)

في الشركات التدقيق القانوني والخبرة)

(، االستشارية) والشركات  املحاسبية 

بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر)

(، والضريبية) القانونية  االستشارات 

في املغرب وأفريقيا)،

أو) االستحواذ  أو  إنشاء) و  (-

أو) املشاشر  غير  أو  املشاشر  التشغيل 

جميع) تأجير  أو  اإلدارة  أو  التأجير 

األعمال والفروع واملشاني التي يمكن)

األشكال) من  شكل  بأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذكورة أعاله.

أي قرض ومنح) في  االكتتاب  و  (-

أداء) (، أعم) وبشكل  (، ضمانات) أي 

أي عمليات قد تكو7 مرتشطة بشكل)

مشاشر أو غير مشاشر بال�سيء)أعاله.

-)املشاركة املشاشرة أو غير املشاشرة)

للشركة في جميع العمليات التجارية)

التي قد تكو7 مرتشطة بأحد األشياء)

إنشاء) طريق  عن  (، أعاله) املذكورة 

(، املساهمات) أو  (، جديدة) شركات 

األوراق) شراء) أو  (، االشتراكات) أو 

أو) (، الشركات) حقوق  أو  املالية 

(، أو االندماج) (، العموميي7) الشركاء)

أو التحالف.)أو مشروع مشترك أو غير)

ذلك.

جميع املعامالت) (، وبشكل عام) (-

التي) العقارية  أو  التجارية  أو  املالية 

قد تكو7 مرتشطة بشكل مشاشر أو غير)

مشاشر بأحد األشياء)املذكورة أعاله أو)

تعزز تطويره..

عي7) (33 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

(،5 الطابق) تاوجطات إقامة كوليزي،)

3353))الدارالشيضاء) الدارالشيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 333.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

االدري�سي) الداودي  السيد حسن 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (3.333  :

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

االدري�سي) الداودي  السيد حسن 
 ( الذئاب) عي7  تجزئة  عنوانه)ا()
 (3333 الدارالشيضاء) (،57 رقم)

الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
االدري�سي) الداودي  السيد حسن 
 ( الذئاب) عي7  تجزئة  عنوانه)ا()
 (3333 الدارالشيضاء) (،57 رقم)

الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)-.
789I

WE(3(AGENCY

WE 3 AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WE 3 AGENCY
96 شارع آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق 
9 رقم 92 ، 53)3)، الدار الشيضاء 

املغرب
WE 3 AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق 9 رقم 
92 - 3)33) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536357
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 WE(3 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGENCY
التسويق) (: غرض الشركة بإيجاز)
طريق) عن  التواصل  الرقمي،)
اإلعالنات،)تنظيم األحداث املهنية،).

96)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
آنفا إقامة ربيع آنفا الطابق)9)رقم)92 

- 3)33))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
553)حصة) (: السيد ياسي7 الريخ)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 353 (: السيد حاتم ولد الهاشمي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
233)حصة) (: السيدة خيرة شغام)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الريخ  ياسي7  السيد 
 37/2( بوعرفة) إقامة  زنقة شراردة 
طابق)32)شقة)36)أنفا)3353))الدار)

الشيضاء)املغرب.
الهاشمي) ولد  حاتم  السيد 
زنقة ايت أورير طابق) (63 عنوانه)ا()
الدار) ((33(3 بوركو7) (9 شقة) (3

الشيضاء)املغرب.
السيدة خيرة شغام عنوانه)ا()حي)
 (3263  22 شقة) (37 عمارة) العنق 

الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الريخ  ياسي7  السيد 
 37/2( بوعرفة) إقامة  زنقة شراردة 
طابق)32)شقة)36)أنفا)3353))الدار)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827589.

793I

FLASH ECONOMIE

AZZUR PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZZUR PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 233.333 درهم
مقرها اإلجتماعي: 23 زنقة الحرية 

الطابق 3 رقم 5 - الدار الشيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

733(53
حل شركة

في) سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الدار الشيضاء)بتاريخ)2)3)/23/39

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
AZZUR PROMO)ما يلي):

 AZZUR (« حل شركة ازير برومو)
 23 ب) مقرها  املوجود  (« (PROMO
الدار) ـ) (5 رقم) (3 زنقة الحرية الطابق)

الشيضاء
كريم) بولعرا3  السيد  تعيي7 

كمصفي للشركة).
زنقة) (23 التالي) العنوا7  تحديد 
الدار) ـ) (5 رقم) (3 الطابق) الحرية 

الشيضاء)كمقر التصفية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 
بتاريخ) بالدارالشيضاء) التجارية 

2)3)/)38/2).تحت رقم)833587
792I

FS

MYSARA SUPPLY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FS
رقم 7) زنقلة عالل بن عشد هللا ، 

333)5، الرشيدية املغرب
MYSARA SUPPLY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : رقم 
23 زنقة 2 حي الشعشة - 333)5 

الرشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.22382

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 8))فبراير) املؤرخ في)
ذات) شركة  (MYSARA SUPPLY
رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
اإلجتماعي رقم)23)زنقة)2)حي الشعشة)
نتيجة) املغرب  الرشيدية  (5(333  -

لعدم التوفق في انجاح املشروع.

و عي7:

و) الرحماني  كمال  السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)23)زنقة)2)حي الشعشة)

كمصفي) املغرب  الرشيدية  (5(333

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم) وفي  ((3(( فبراير) ((8 بتاريخ)
 5(333 (- الشعشة) حي  (2 زنقة) (23

الرشيدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/)27.

79(I

FLASH ECONOMIE

PARA NUTRIZEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PARA NUTRIZEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33زنقة 

آيت أورير ، الطابق ) ، بوركو7 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(7577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NUTRIZEN



5769 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)
وتوزيع املنتجات التجميلية والطشية)
وتأجير) وتوزيع  بيع  (- والشيولوجية)
املعدات الطشية الحيوية والجراحية)
املستلزمات) (- والصحية) والطشية 

واملنتجات الطشية)-
التجميلية) املستحضرات  بيع  (-

والصحية واملنتجات الطشية)-
جميع) وتشغيل  وحيازة  إنشاء) (-
املنتجات) وجميع  املستودعات 
بالجملة أو التجزئة لجميع املنتجات)

والسلع الطشية من أي إثشات.
33زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوا7 
(- بوركو7) (، (( الطابق) (، أورير) آيت 

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: الدين سادف) نور  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سادف) الدين  نور  السيد 
العاليا شارع واد سشو رقم) عنوانه)ا()
الشيضاء) الدار  ((3333 االلفة) (297

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سادف) الدين  نور  السيد 
العاليا شارع واد سشو رقم) عنوانه)ا()
الشيضاء) الدار  ((3333 االلفة) (297

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)7577)5.
793I

عادل الزميتة)-)محاسب-

KALEI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

عادل الزميتة - محاسب-
53) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

35333، تازة املغرب

KALEI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي دوار 

الكراكرة مركز مسيلة - )3525 تازة 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72(2
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) ((2 في) املؤرخ 
»التجارة) من) الشركة  نشاط  تغيير 
املختلفة»)إلى)»نقل الشضائع لحساب)

الغير».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/223.
797I

MC INSAAT

MC INSAAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MC INSAAT
75 شارع أنفا، زاوية زنقة كلو دو 
بروفانس الطابق 9، شقة رقم 

ب 238 ، 3333)، الدار الشيضاء 
املغرب

MC INSAAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
أنفا، زاوية زنقة كلو دو بروفانس 
الطابق 9، شقة ب رقم 238 - 
3333) الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5363(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INSAAT
الشيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالتقسيط،) و  بالجملة  الشراء) و 
االستيراد و التصدير،)تصنيع املالبس)
واإلكسسوارات.) األزياء) الجاهزة،)
الشيع و الشراء)بالجملة و بالتقسيط،)
وتصنيع) التصدير،) و  االستيراد 
نساء) (، )رجال) الرياضية) املالبس 
الشيع) الرياضية.) واألحذية  الخ() (،
بالتقسيط،) و  بالجملة  الشراء) و 
والتصنيع) التصدير،) و  االستيراد 
واملنتجات) األقمشة  أنواع  لجميع 
واآلالت واملعدات الخاصة بالنسيج.)
واملالبس) الجاهزة  األلبسة  توزيع 
استغالل) واإلكسسوارات…؛) واألزياء)
ششكات) و  التجاري  االمتياز  ششكة 
التجارة) مواقع  استغالل  التوزيع.)
)نشر و استغالل مواقع) اإللكترونية)

اإلنترنت)،)الشيع بالتقسيط
املحتوى) نشر  (، اإلنترنت) عبر 
اإللكتروني)،)...)إلخ)...()؛)و بشكل عام،)
جميع املعامالت التجارية و املنقولة)
تكو7) قد  التي  املالية  و  العقارية  و 
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)
من) أو  أعاله  املذكورة  باألنشطة 
املحتمل أ7 تعزز تنفيذها و تطويرها..
75)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
بروفانس) دو  كلو  زنقة  زاوية  أنفا،)
 -  238 رقم) ب  شقة  (،9 الطابق)

3333))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 MC TEKSTIL TURIZM(الشركة
 INSAAT SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI : 2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MC TEKSTIL TURIZM(الشركة
 INSAAT SANAYI VE TICARET
حي) عنوانه)ا() (ANONIM SIRKETI

مركز) تيمتيك،) شارع  (253 زافر،)
(. إسنيورت) (،6/3 رقم:) األعمال 

اسطنشول تركيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد)SABRI ÇIÇEK)عنوانه)ا().)

.)اسطنشول تركيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827676.
795I

AMILEC SARL AU(أميليك

SAHIMI PREFA سهيمي بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
AMILEC SARL AU أميليك

73) تجزئة الزهرة 2 حد السوالم 
73) تجزئة الزهرة 2 حد السوالم، 

6733)، برشيد املغرب
 SAHIMI PREFA سهيمي بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي كلم 7) 
دوار البراهمة السوالم الطريفية 

برشيد )673) حد السوالم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23662

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة() السيد) تفويت 
سهيمي)36.333)حصة اجتماعية من)
حصة لفائدة السيد) (36.333 أصل)
يناير) (33 بتاريخ) سهيمي  أيوب  )ة()

.(3((
سعيد سهيمي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (6.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  ((7.333

أيوب سهيمي بتاريخ)33)يناير)))3).
سعيد سهيمي) )ة() تفويت السيد)
حصة اجتماعية من أصل) (28.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  ((7.333

هاجر سهيمي بتاريخ)33)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (2( بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))3))تحت رقم)7).
796I



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5770

FLASH ECONOMIE

SHEM’S PUBLICITE
إعال7 متعدد القرارات

SHEM’S PUBLICITE
شركة املساهمة

رأسمالها:3.333.333 درهم
مقرها االجتماعي:3 شارع الحزام 

الكشير,3283) -الدار الشيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32659
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املسجل بتاريخ)37)يناير)))3))قرر ما)

يلي):
شركة) من  الحوكمة  نمط  تغيير 
ومجلس) إدارة  مجلس  مع  مساهمة 
رقابة إلى شركة مساهمة مع مجلس)

إدارة.
اإلدارة) مجلس  أعضاء) استقالة 

وهم:
-السيد ينيس عيوش

-السيد برونو بيروسيل
-السيد توفيق كشاج
-السيدة ملياء)اجانا

الرقابة) مجلس  أعضاء) استقالة 
وهم:

-نور الدين عيوش
-سيهام عيوش

السيد) يمثلها  ميديا  كنز  -شركة 
عصام فتحية

قررالجمع العام تعيي7 السيد نور)
الدين عيوش رئيسا ملجلس اإلدارة

أعضاء) تعيي7  العام  الجمع  قرر 
مجلس اإلدارة كل من:

-السيد برونو بيروسيل
-السيد توفيق كشاج

-السيد نبيل حكمت عيوش
-السيد كريم هشام عيوش

-السيد ينيس عيوش
-السيدة سيهام عيوش

السيد) يمثلها  ميديا  كنز  -شركة 
عصام فتحية

بموجب تبرع تم تقديمه في الدار)
(، ((3(2/22/(7 بتاريخ) الشيضاء)
تبرع السيد ينيس عيوش للسيد نور)

الدين

شركة في  سهًما  (3،237 عيوش)
SHEM’S PUBLICITE

بناًء)على تفويت الحصص بتاريخ)
7)/2/22)3))،)تم نقل السيد ينيس)
له) (

ً
)مملوكا

ً
)33()سهما عيوش ثالثو7)

في رأ3 مال شركة
للسيد) (SHEM’S PUBLICITE

برونو بيروسيل
بناًء)على تفويت الحصص بتاريخ)
7)/2/22)3))،)تم نقل السيد ينيس)
له) (

ً
)مملوكا

ً
)33()سهما عيوش ثالثو7)

في رأ3 مال شركة
للسيد) (SHEM’S PUBLICITE

توفيق كشاج
37,3(,33,(9,( الفصول) تعديل 
النظام) ),3,25,27,23,3),2),3,من 

االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825877.

797I

FIDUBAC SARL

S&A TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)26مكرر شارع يوسف ابن تاشفي7 
 NADOR، الشقة رقم 22 الناضور

62000، nador(maroc
S&A TOURS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بلوك 2 
احداد7 قلعية احداد7 - 333)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3787
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 S&A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TOURS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للشضائع على حساب)

الغير

نقل األمتعة غير املصاحشة

التجارة اإللكترونية.

 2 بلوك) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 6(333 (- احداد7) قلعية  احداد7 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (533 (: السيد انس البركة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

(: الطاهري) الصمد  عشد  السيد 

533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد انس البركة عنوانه)ا()

املطار تجزئة الشحر األبيض املتوسط)
الناظور) (6(333 الناظور) (3 رقم)

املغرب.

الطاهري) الصمد  عشد  السيد 

الناظور) (6(333 بلجيكا) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد انس البركة عنوانه)ا()

املطار تجزئة الشحر األبيض املتوسط)
الناظور) (6(333 الناظور) (3 رقم)

املغرب

الطاهري) الصمد  عشد  السيد 

الناظور) (6(333 بلجيكا) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)22)مار3)

))3))تحت رقم)739.

798I

ficogedek(sarl(au

AL RAJAE SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 AL RAJAE SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 225 

شارع عشدالكريم الخطابي سشاتا - 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAJAE SERVICE SARL AU

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.

عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)225 

(- سشاتا) الخطابي  عشدالكريم  شارع 

53333)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: العصفور) السيدة رجاء)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيدة رجاء)العصفور عنوانه)ا()
 37 الف) شقة  (36 النخيل) اقامة 
زنقة بني مكيلد م ج)53333)مكنا3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة رجاء)العصفور عنوانه)ا()
 37 الف) شقة  (36 النخيل) اقامة 
زنقة بني مكيلد م ج)53333)مكنا3)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)969.
799I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE J-A IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE J-A IMMOBILIER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 283 
تجزئة الرباحي و لوالنتي -مرتيل /

تطوا7 مرتيل /تطوا7 93333 مرتيا 
/ تطوا7 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE J-A(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
. IMMOBILIER SARL AU

تقوم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جميع) و  الشناء) باشغال  الشركة 
الحرف) و  العقاري  املنعش  اشغال 

املرتشطة بها)..
 283 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
/ -مرتيل) لوالنتي) و  الرباحي  تجزئة 
مرتيا) (93333 /تطوا7) تطوا7 مرتيل)

/)تطوا7 املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الريفي) -جمال  السيد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: الريفي) -جمال  السيد)

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الريفي  -جمال  السيد)
ط5  (5 سليم) اقامة  القاهرة  شارع 
تطوا7) (93333 تطوا7) ((5 شقة)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الريفي  -جمال  السيد)
ط5  (5 سليم) اقامة  القاهرة  شارع 
تطوا7) (93333 تطوا7) ((5 شقة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)772.
533I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

BY LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BY LOGISTICS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البرانس اقامة ريم ب 2 بي7 االرض 
مكتب رقم2 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(53(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGISTICS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحلي والدولي للشضائع.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بي7 االرض) (2 البرانس اقامة ريم ب)
مكتب رقم2 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بوظاية) ياسر  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 6 السيد ياسر بوظاية عنوانه)ا()
 93333 طنجة) (7 قطع فيال بروكادم)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 6 السيد ياسر بوظاية عنوانه)ا()
 93333 طنجة) (7 قطع فيال بروكادم)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52777).
532I

CAM

 BILTON INTERNATIONAL
SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (72

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

 BILTON INTERNATIONAL
SCHOOL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 72) 
الزنقة 27 الحسنية 2 - 8823) 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9979
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BILTON INTERNATIONAL

.SCHOOL PRIVE
تعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ابتدائي.
 (72 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 (8823  -  2 الحسنية) (27 الزنقة)

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: فراق) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 753 (: الخرساني) السيدة خنساء)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 753 (: الخرساني) خولة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فراق  السيدة خديجة 
 (8823  2(3 رقم) املحطة  تجزئة 

املحمدية املغرب.
الخرساني) خنساء) السيدة 
 2(3 رقم) املحطة  تجزئة  عنوانه)ا()

8823))املحمدية املغرب.
الخرساني) خولة  السيدة 
 2(3 رقم) املحطة  تجزئة  عنوانه)ا()

8823))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فراق  السيدة خديجة 
 (8823  2(3 رقم) املحطة  تجزئة 

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)3))فبراير)

))3))تحت رقم)753.

53(I

GROUPE TADLAOUI

COSMETICA DEL NORTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GROUPE TADLAOUI
مشروع كريسطال ،33، 7) 

شارع سيدي محمد بن عشد هللا 
، مارينا الدارالشيضاء ، 53)3)، 

الدارالشيضاء املغرب
COSMETICA DEL NORTE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مشروع 

كريسطال ،33، 7) شارع 
سيدي محمد بن عشد هللا ، مارينا 
الدارالشيضاء الدارالشيضاء 53)3) 

الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32232
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COSMETICA DEL NORTE

التصنيع) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير) واالستيراد  والتعاقد 

والتقسيط) الجملة  وتجارة  والتجارة 

من) االستهالكية  املنتجات  لجميع 

واألغذية الزراعية) (، املواد الغذائية)

ومنتجات) (، الكيميائية) واملواد  (،

النظافة و مواد التجميل،)الصناعية)

مهما) (، املواد) وجميع  (، ذلك) غير  أو 

كانت طشيعتها ووجهتها)؛..

مشروع) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

شارع) ((7 (،33، كريسطال)

مارينا) (، بن عشد هللا) سيدي محمد 

 (3(53 الدارالشيضاء) الدارالشيضاء)

الدارالشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

التدالوي) مجموعة  الشركة 

عنوانه)ا()كريسطال)73،3))،)شارع)

مارينا) هللا  عشد  بن  محمد  سيدي 

الدارالشيضاء) ((3(53 الدارالشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حسي7) أديب  محمد  السيد 

التدالوي عنوانه)ا()مشروع محيطات)

سيدي) 29شارع  ش) (7 ط) (2 مرينا)

الدارالشيضاء) هللا  عشد  بن  محمد 

53)3))الدارالشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)753.

533I

MODA CONSULTING & SERVICES

GOLD ISLAND TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IKHLASS SAHARA شركة)
املحدودة) املسؤولية  شركة  ذات 

بشريك وحيد)
حي) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 
بن) الرحما7  عشد  محج  (32 النهضة)
الداخلة) (73333  2799 رقم) عوف 

املغرب)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بشريك وحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

(23(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  (
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بشريك وحيد
)باملميزات التالية:)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.)تسمية الشركة)
بمختصر) اإلقتضاء  عند  متشوعة 

 IKHLASS SAHARA(:(تسميتها
غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة).)

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بن) الرحما7  عشد  محج  (32 النهضة)

عوف رقم)2799)الداخلة املغرب.)
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99
الشركة:) رأسمال  مشلغ  (. سنة)
كالتالي:) مقسم  درهم،) (233.333
 2333 اطوارطوا:) عثما7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).)
والعائلية) الشخصية  األسماء 
السيد) (: الشركاء) ومواطن  وصفات 
عثما7 اطوارطوا عنوانه حي الرحمة)

زنقة)27)رقم)2))الداخلة
والعائلية) الشخصية  األسماء 
السيد) الشركة:) مسيري  ومواطن 
عثما7 اطوارطوا عنوانه حي الرحمة)

زنقة)27)رقم)2))الداخلة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 االبتدائية بوادي الدهب بتاريخ)

مار3)))3))تحت رقم)3)23)
537I

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

BEST PLAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد
شارع الحسن الثاني، مكاتب 
مستقشلي، رقم 5 ابن جرير، 

73253، ابن جرير املغرب
BEST PLAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز 

صخور الرحامنة رقم 7)) الطابق 
األول، زنقة السراغنة حي املسجد 
إقليم الرحامنة 73253 ابن جرير 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)6))فبراير)))3))تم اإلعالم)
بوفاة الشريك)AZIZ ZOUZI)و توزيع)
لرسم) (

ً
تشعا الورثة  على  حصصه 

 (3(( فبراير) (3( في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

ومن) خملي�سي  فاطنة  السيد)ة()
معها)،)357)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)3)2.

535I

AMDE

 ECOLE L›EMPREINTE
PRIVEE MOHAMMEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ECOLE L›EMPREINTE PRIVEE
MOHAMMEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل 

الشيضاء الدار الشيصاء 3373) الدار 
الشيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(9935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ECOLE L’EMPREINTE PRIVEE

.MOHAMMEDIA
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) االبتدائي  الحضانة  الخصو�سي 

التانوي).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سمية 
الشيصاء) الدار  الشيضاء) النخيل  (5

3373))الدار الشيصاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: الشرايبي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الشرايبي عنوانه)ا()
 2( الشقة) (7 شارع انفا طابق) (273
حي راسي7 الدارالشيضاء)3333))الدار)

الشيصاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشرايبي عنوانه)ا()
 2( الشقة) (7 شارع انفا طابق) (273
حي راسي7 الدارالشيضاء)3333))الدار)

الشيصاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)839958.

536I

AFRICA BUSINESS

NEGPROM 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFRICA BUSINESS

 RUE(SOUMAYA 5 ETAGE(APPT

4 ، 20000، Ville(MAROC

 NEGPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

إبراهيم الروداني ،23 زنقة أحمد 

املجاطي إقامة ألب ،الطابق 2 
رقم38 املعاريف - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7(5779

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((329 فبراير) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGPROM

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

مواد الشناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
أحمد) زنقة  (23، الروداني) إبراهيم 
املجاطي إقامة ألب)،الطابق)2)رقم38 

الشيضاء) الدار  ((3333 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يونس  شعنو7  السيد 

533)2)سيدي) دوار الدهرة الزمامرة)

بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يونس  شعنو7  السيد 

533)2)سيدي) دوار الدهرة الزمامرة)

بنور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)329))تحت رقم)693997.

537I

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

BEST PLAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

مكتب املوثق االستاذ الفارق رشيد

شارع الحسن الثاني، مكاتب 

مستقشلي، رقم 5 ابن جرير، 

73253، ابن جرير املغرب

BEST PLAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز 

صخور الرحامنة رقم 7)) الطابق 

األول، زنقة السراغنة حي املسجد 

إقليم الرحامنة 73253 ابن جرير 

املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) ((6 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الزوزي خديجة كمسير وحيد

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)3)2.

538I

WORLD(CONSULTING(SARL.AU

CHEMLALI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

WORLD(CONSULTING(SARL.
AU

3) شارع كارنوط الطابق الخامس 
مكتب رقم )3 ، 93333، طنجة 

املغرب
CHEMLALI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 (3RUE وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 CARNOT 5EME(ETAGE(BUREAU

 N° 02 TANGER - 90000
.TANGER MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.227377

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( فبراير) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.753.333«
 2.753.333« إلى) درهم») (233.333«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2832.
539I

STE AYAD CONSULTING SARL

BOUTERFAS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME(ETAGE(APPT(N°9 ،
60000، OUJDA(MAROC

BOUTERFAS TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي 27 زنقة 
مراكش وجدة - 63333 وجدة 

املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.338(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل الشضائع لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)5)).
523I

ficogedek(sarl(au

MOLANEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

MOLANEG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 33 
مكرر زنقة 8 حي االما7 - 53333 

مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOLANEG
غرض الشركة بإيجاز):)وسيط

بيع أجزاء)السيارات
االشغال العامة
بيع مواد الشناء

بيع لوازم املكتب.
 33 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 53333 (- االما7) حي  (8 زنقة) مكرر 

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الحسني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الحسني عنوانه)ا()
(. أزرو) الصشاب  راشد  سيدي  زنقة 

أزرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحسني عنوانه)ا()
(. أزرو) الصشاب  راشد  سيدي  زنقة 

أزرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)998.
522I

fiscanet

europid
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiscanet
 residence(al(badr(imm 39
 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca
maroc

europid شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 39 ممر 
اللة ياقوت الطابق الخامس شقة 
د الدار الشيضاء - 73333 الدار 

الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(75772

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 أكتوبر) (37 في) املؤرخ 
europid)شركة ذات املسؤولية) حل)

 233.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 
 39 اإلجتماعي) درهم وعنوا7 مقرها 
الخامس) الطابق  ياقوت  اللة  ممر 
شقة د الدار الشيضاء)-)73333)الدار)
 decesل نتيجة  املغرب  الشيضاء)

.d’associe
و عي7:

و) حمدو7  محمد  السيد)ة()
 (82 رقم) باد حدو  اقامة  عنوانه)ا()
 (9673 مليل) تيط  حجاج  سيدي 
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)37)أكتوبر)2)3))وفي)39)ممر)
اللة ياقوت الطابق الخامس شقة د)
الدار الشيضاء)-)73333)الدار الشيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827376.
52(I

AMILEC SARL AU(أميليك

CARINVEST كار أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMILEC SARL AU أميليك
73) تجزئة الزهرة 2 حد السوالم 
73) تجزئة الزهرة 2 حد السوالم، 

6733)، برشيد املغرب
كار أنفيست CARINVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي كلم 7) 
دوار البراهمة السوالم الطريفية 

حد السوالم )673) حد السوالم 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.725325
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (783 سهيمي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (783 أصل)

أيوب سهيمي بتاريخ)33)يناير)))3).

سعيد سهيمي) )ة() تفويت السيد)
 3(3 حصة اجتماعية من أصل) (83
حصة لفائدة السيد))ة()أيوب سهيمي)

بتاريخ)33)يناير)))3).
سعيد سهيمي) )ة() تفويت السيد)
73))حصة اجتماعية من أصل)3)3 
حصة لفائدة السيد))ة()هاجر سهيمي)

بتاريخ)33)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)5)2).
523I

3-اطلس

 AFRIQUE ETUDES ET
.CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

3-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 72 ، 3333)، بني مالل 
املغرب

 AFRIQUE ETUDES ET
CONSEILS. شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 3) الطابق الخامس العمارة 
رقم 5 ديار االطلس - - 3333) بني 

مالل املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AFRIQUE ETUDES ET  :

..CONSEILS
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات
مهند3 استشاري
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دراسة ومتابعة جميع أنواع الشناء.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

رقم)3))الطابق الخامس العمارة رقم)

بني مالل) ((3333 (- (- ديار االطلس) (5

املغرب..

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

333)حصة) (: السيد محمد هلوم)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد فخر الدين بن عشد الصمد)

درهم) (233 بقيمة) حصة  (373  :

للحصة).

السيد هشام املرباح):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هلوم  محمد  السيد 

 38 رقم) (3 بلوك) سلطانة  تجزئة 

3333))بني مالل املغرب..

السيد فخر الدين بن عشد الصمد)

عنوانه)ا()اقامة املنظر الجميل عمارة)

 2(353  6 مجموعة) ((3 شقة) (7

الصخيرات املغرب..

السيد هشام املرباح عنوانه)ا()حي)

االطلس بلوك))2)رقم)23 3333))بني)

مالل املغرب..

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فخر الدين بن عشد الصمد)

عنوانه)ا()اقامة املنظر الجميل عمارة)

 2(353  6 مجموعة) ((3 شقة) (7

الصخيرات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)56).

527I

PLAYA AZUL

STE LZ CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 Rue 11 Janvier(Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE(MAROC
STE LZ CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عشد هللا املر�سى العيو7 - 
)7333 املر�سى العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 فبراير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE LZ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAR SARL
تاجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو7 سائق).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- العيو7) عالل بن عشد هللا املر�سى 

)7333)املر�سى العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الصابي) العابدين  زيد  السيد 
 233.333 بقيمة) حصة  (233.333

درهم للحصة).
(: الصابي) العرو�سي  السيد 
 233.333 بقيمة) حصة  (233.333

درهم للحصة).
(: الصابي) العابدين  زيد  السيد 

233.333)بقيمة)233.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصابي) العابدين  زيد  السيد 
عنوانه)ا()حي العودة رقم)53)الداخلة)

)7333)املر�سى املغرب.

الصابي) العرو�سي  السيد 
رقم) افني  سيدي  زنقة  عنوانه)ا()
املر�سى) (7333( العيو7) املر�سى  (63

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصابي) العابدين  زيد  السيد 
عنوانه)ا()حي العودة رقم)53)الداخلة)

)7333)املر�سى املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (3( بتاريخ) بالعيو7  االبتدائية 

2)3))تحت رقم)5)23.
525I

AMILEC SARL AU(أميليك

سهيمي بيطون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMILEC SARL AU أميليك
73) تجزئة الزهرة 2 حد السوالم 
73) تجزئة الزهرة 2 حد السوالم، 

6733)، برشيد املغرب
سهيمي بيطو7 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي كلم 7) 
دوار البراهمة السوالم الطريفية 

جد السوالم )673) حد السوالم 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23669
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (36 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (633 سهيمي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (633 أصل)

أيوب سهيمي بتاريخ)36)يناير)))3).
سعيد سهيمي) )ة() تفويت السيد)
233)حصة اجتماعية من أصل)733 
حصة لفائدة السيد))ة()أيوب سهيمي)

بتاريخ)36)يناير)))3).
سعيد سهيمي) )ة() تفويت السيد)
333)حصة اجتماعية من أصل)733 
حصة لفائدة السيد))ة()هاجر سهيمي)

بتاريخ)36)يناير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (27 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))3))تحت رقم)75.
526I

orsia audit sarl

DISTY TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 أعضاء)مجلس اإلدارة
orsia audit sarl

رقم 2 زنقة البو3 كوتي ، 3363)، 
الدار الشيضاء املغرب

DISTY TECHNOLOGIES »شركة 
املساهمة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: )2 شارع 
محمد عشدو - 3233) الدار الشيضاء 

املغرب.
»تعيي7 أعضاء مجلس اإلدارة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(3(335

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)9))يونيو)328)

تقرر تعيي7 أعضاء)مجلس اإلدارة)
خالل السنوات املالية التالية:)

العامة) الجمعية  اجتماع  الى  (-
على) للمصادقة  دعت  التي  العادية 
 32 الشيانات املالية للسنة املنتهية في)

ديسمبر)3)3)
األشخاص الطشيعيو7:)

يونس) الحمدي  السيد)ة()
مجلس) رئيس  (، مسير) بصفته)ا()
االدارة والكائن عنوانه)ا()ب:)22)زنقة)
 (3(63 السالم) حي  العيا�سي  جشل 

الدار الشيضاء)املغرب
األشخاص املعنويو7:)

NSYGEM)»شركة ذات املسؤولية)
والكائن) مسير  بصفتها  املحدودة»)
مقرها االجتماعي ب:))2)شارع محمد)
عشدو)،)3233))الدارالشيضاء)املغرب)
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم:)73373)
»مجموعة) (PME CROISSANCE
بصفتها) االقتصادي») النفع  ذات 
االجتماعي) مقرها  والكائن  مسير 
باب) زنقة  (D انفا) حقول  اقامة  ب:)
املغرب) الدارالشيضاء) ((3353 شالة،)
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم:)323)6)
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 PRIVATE EQUITY INITIATIVES
مسير) بصفتها  املساهمة») »شركة 
زنقة) ب:) االجتماعي  مقرها  والكائن 
انفا) باب  فضاء) الرزاق  عشد  علي 
املغرب) الدارالشيضاء) ((3353 (،
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم:)292785
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827797.
527I

زوبير بوتغما3

 STE ELECTRO RHARBAJ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

زوبير بوتغما3
اكنول املركز تازة ، 35353، تازة 

املغرب
 STE ELECTRO RHARBAJ SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

داوود مكناسة الغربية تازة - 35333 
تازة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELECTRO RHARBAJ SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
تركيب) (/ الكهربائية) املختلفة 
التركيب العام) (/ املكيفات والسشاكة)

للمشاني).

عنوا7 املقر االجتماعي):)دوار اوالد)
داوود مكناسة الغربية تازة)-)35333 

تازة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: غرباج) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() غرباج  محمد  السيد 
دوار اوالد داوود مكناسة الغربية تازة)

35333)تازة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() غرباج  محمد  السيد 
دوار اوالد داوود مكناسة الغربية تازة)

35333)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)239.
528I

LA VIE FISCALE

GHOLAM ARABI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
 GHOLAM ARABI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : حي 

االندلس زنقة السخاء 37 رقم 5 - 
63333 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(897
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( يناير) ((3 املؤرخ في)
 GHOLAM ARABI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي االندلس زنقة)

وجدة) (63333  -  5 رقم) (37 السخاء)
املغرب نتيجة لعدم تحقيق اهداف)

الشركة.
و عي7:

و) العرابي  احمد  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي االندلس زنقة السخاء)
املغرب) وجدة  (63333  5 رقم) (37

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  ((3(( يناير) ((3 بتاريخ)
 -  5 رقم) (37 االندلس زنقة السخاء)

63333)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)787.
529I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

 AVICENNE DES SCIENCES
ET DES LANGUES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
املركب التجاري بوعماير جناح 

7 شقة رقم 8 ، 53333، مكنا3 
املغرب

 AVICENNE DES SCIENCES
ET DES LANGUES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 85 
تجزئة العطاوي الشطر باء - 5333 

مكنا3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78832

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(2 نونبر) (3( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 AVICENNE DES الوحيد) الشريك 
 SCIENCES ET DES LANGUES
مشلغ رأسمالها)3.333))درهم وعنوا7)
تجزئة) (85 رقم) اإلجتماعي  مقرها 
العطاوي الشطر باء)-)5333)مكنا3)
الشركة لم تحقق) (: املغرب نتيجة ل)

من) أسست  التي  املرجوة  األهداف 
أجلها.

 85 و حدد مقر التصفية ب رقم)
تجزئة العطاوي الشطر باء)-)53333 

مكنا3 املغرب.)
و عي7:

و) العسري  خديجة  السيد)ة()
ليراك) (3( رقم) (2 أ) بلوك  عنوانه)ا()
سيدي سعيد)53333)مكنا3 املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (32 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

2)3))تحت رقم)735.
5(3I

CENTRE D’AFFAIRES CHORFI

ETTAJ PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CENTRE D›AFFAIRES CHORFI
 RUE MED SMIHA 277

 RESIDENCE(JAWHARATE
 MED(SMIHA 6EME(ETAGE

 N°35 CASABLANCA ، 20090،
CASABLANCA MAROC

ETTAJ PLASTIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عي7 
حلوف جماعة املجاطية اوالد طالب 
محافظة مديونة - 3333) مديونة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.777777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عمور) حسن  )ة() السيد) تفويت 
))))حصة اجتماعية من أصل)))) 
اد) العربي  )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الكارح بتاريخ)23)مار3)))3).
عمور) رشيد  )ة() السيد) تفويت 
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))))حصة اجتماعية من أصل)))) 
اد) العربي  )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الكارح بتاريخ)23)مار3)))3).
الحسن الهارم) )ة() تفويت السيد)
3)))حصة اجتماعية من أصل)3)) 
اد) العربي  )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الكارح بتاريخ)23)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827393.

5(2I

LA VIE FISCALE

ZACH AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
ZACH AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : حي 
الحكمة زنقة الكمال رقم 37 - 

63333 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(8533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( يناير) ((3 املؤرخ في)
ZACH AGRI)شركة ذات املسؤولية)
 233.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
 -  37 حي الحكمة زنقة الكمال رقم)
لعدم) نتيجة  املغرب  وجدة  (63333

تحقيق اهداف الشركة.
و عي7:

السيد)ة()ادريس شالي و عنوانه)ا()
 7 رقم) الكمال  زنقة  الحكمة  حي 
)ة() كمصفي) املغرب  وجدة  (63333

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)3))يناير)))3))وفي حي الحكمة)
زنقة الكمال رقم)37 - 63333)وجدة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (38 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم))75.
5((I

MA GLOBAL CONSULTING

 MA GLOBAL CONSULTING
BUSINESS ADVISORS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عشد املومن و زنقة فا7 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
3333)، الدار الشيضاء املغرب

 MA GLOBAL CONSULTING
BUSINESS ADVISORS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 
فضيلة، 222، زاوية شارع عشد 

املومن و زنقة فا7 زيالند - 3333) 
الدار الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(777
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()فيصل العطار) تفويت السيد)
7)حصة اجتماعية من أصل)333.)7 
املهدي) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

العطار بتاريخ)32)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)26)827.
5(3I

COFISCOM

GLOBALE FRUITS ALLAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 GLOBALE FRUITS ALLAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 3 شارع محمد الخامس عمارة 
مضرا7 الطابق الثاني - 63333 

بركا7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8363
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBALE FRUITS ALLAOUI
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير الخضر و الفواكه
استيراد وتصدير املواد الغذائية.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع محمد الخامس عمارة) (3 رقم)
 63333 (- الثاني) الطابق  مضرا7 

بركا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عالوي عشد الحفيظ):)733 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد سعادي رشيد):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحفيظ) عشد  عالوي  السيد 
تعاونية الحرشة بني خالد) عنوانه)ا()

63333)وجدة املغرب.
عنوانه)ا() رشيد  سعادي  السيد 
عمالة) درار  بني  باشوية  االمل  حي 

وجدة)63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ) عشد  عالوي  السيد 
تعاونية الحرشة بني خالد) عنوانه)ا()

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)339.
5(7I

FIDUNION-MAROC

 COMANER
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMANER INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 229 ، 
شارع الجيش امللكي - - 3333) 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(23675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 أبريل) (33 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لحلو) سمير  )ة() السيد) تفويت 
233)حصة اجتماعية من أصل)233 
 DEXYS )ة() السيد) لفائدة  حصة 
CAPITAL SOCIETE)بتاريخ)33)أبريل)

.(3(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827783.
5(5I

AFRICA FACADE INTERNATIONAL

 AFRICA FACADE
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AFRICA FACADE
INTERNATIONAL

 ANGLE(AV(HASSAN 1 RUE 6/5
 AL(KACHAF(RES(NAJAT(APP 6
BUREAU ، 90000، طنجة املغرب
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 AFRICA FACADE

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

 ANGLE AV HASSAN I RUE

 AL KACHAFRES NAJAT APP

BUREAU5 6/6 - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AFRICA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FACADE INTERNATIONAL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 EXTRACTION DE MINERAIS DE

.METAUX NON FERREAUX

(: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 ANGLE AV HASSAN I RUE

 AL KACHAFRES NAJAT APP

طنجة) (6 BUREAU5/6 - 93333

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد اغشالو):)233)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 AV()السيد محمد اغشالو عنوانه)ا

 MFEDDAL AFAILAL TETOUAN

.93333 TETOUAN MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اغشالو  محمد  السيد 

 TETOUAN  93333 تطوا7)

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)3)528).

5(6I

FIDUNION-MAROC

 COMANER
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMANER INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 229 

، شارع الجيش امللكي - 3333) 

الشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(23675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( يناير) (32 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 COMANER INTERNATIONAL

درهم) (233.333 رأسمالها) مشلغ 

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي)229)،)شارع)

الشيضاء) ((3333 (- امللكي) الجيش 

املغرب نتيجة ل):)وقف النشاط.

 229 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 (3333 (- امللكي) الجيش  شارع  (،

الشيضاء)املغرب.)

و عي7:

منير كوهن و عنوانه)ا() السيد)ة()
أنفا) (- طاطا) زنقة  املنار,)) تجزئة 

املغرب) الشيضاء) الدار  ((3333

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827782.

5(7I

CMA GESTION

ETHNOSAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CMA GESTION

 RESIDENCE(WARDA

 B-4°ETAGE(APT°22 RUE(IMAM

 ALI(HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ETHNOSAL »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 76 زنقة 

سويقة العريفة درب الجديد - 

73333 مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22(932

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((3(( فبراير) (22 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

MAISON SOLANEOS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)957).

5(8I

مكتب املحاسشة

EUROAFRICA SAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسشة

شارع عشد الخالق الطريس رقم 2) 
الطابق الثالث ، 333)6، الناظور 

املغرب

EUROAFRICA SAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
العروي - 553)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3635
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()فاطمة الوكيلي)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
حصة لفائدة السيد))ة()سمير بلغيرا7)

بتاريخ)23)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم))72.

5(9I

RYS CONSULTING

SOON TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RYS CONSULTING
35) شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 3633)، 

الدارالشيضاء املغرب
SOON TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عشد اهللا املديوني طابق 2 شقة ) - 

3383) الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5375(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SOON(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TRANS
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النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البري الوطني والدولي للشضائع.

زنقة) (67 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 -  ( 2)شقة) عشد اهللا املديوني طابق)

3383))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فخر الدين الصنهاج):)333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
733)حصة) السيدة خديجة بابا):)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بابا  خديجة  السيدة 
 36 رقم) (5( بلوك) عثما7  سيدي 

3733))الدارالشيضاء)املغرب.
الصنهاج) الدين  فخر  السيد 
 5( بلوك) عثما7  سيدي  عنوانه)ا()
رقم)36 3733))الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصنهاج) الدين  فخر  السيد 
 5( بلوك) عثما7  سيدي  عنوانه)ا()
رقم)36 3733))الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827932.

533I

STE AGEFICO SARL

SAYAS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)2 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 7 ، 93333، طنجة املغرب
SAYAS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

موالي اسماعيل الطابق 3 رقم 9 - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SAYAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشحن.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  9 رقم) (3 موالي اسماعيل الطابق)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسي7 بن عمر):)53)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
 53 (: السيد سعيد عاقل مهداوي)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ياسي7 بن عمر عنوانه)ا() السيد 
زنقة ارجنتي7 رقم)23 93333)طنجة)

املغرب.
مهداوي) عاقل  سعيد  السيد 
رقم) يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا()
 (8 رقم) (7 الطابق) مريم  اقامة  ((9

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ياسي7 بن عمر عنوانه)ا() السيد 
زنقة ارجنتي7 رقم)23 93333)طنجة)

املغرب
مهداوي) عاقل  سعيد  السيد 
رقم) يوسف  موالي  شارع  عنوانه)ا()
 (8 رقم) (7 الطابق) مريم  اقامة  ((9

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))5286).
532I

moorish co

ITECWAY SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

ITECWAY(SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 723 شارع 

الزرقطوني اقامة حماد الطابق 2 

رقم 2 الدار الشيضاء - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITECWAY(SOLUTIONS

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات والخدمات.

 723 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

شارع الزرقطوني اقامة حماد الطابق)

2)رقم)2)الدار الشيضاء)-)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: التون�سي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد نبيل التايدي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف التون�سي عنوانه)ا()
الشقة) (7 عمارة) املومن  عشد  اقامة 
الدار) ((3333 2)درب غلف الشيضاء)

الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() التايدي  نبيل  السيد 

كندا)3)663)كندا كندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف التون�سي عنوانه)ا()
الشقة) (7 عمارة) املومن  عشد  اقامة 
الدار) ((3333 2)درب غلف الشيضاء)

الشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() التايدي  نبيل  السيد 

كندا)3)663)كندا كندا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825968.
53(I

موثقة

GOLDEN TEMSSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
رقم 7) عمارة افرا7 ) شارع الحسن 

الثاني اكادير، 83333، اكادير 
املغرب

GOLDEN TEMSSIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 973 املنطقة 

الصناعية تاسيال الجهادية بدال من 
E56 املنطقة الصناعية تاسيال - 

83653 انزكا7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5677
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN TEMSSIA

غرض الشركة بإيجاز):)-)

واملشاريع) التجارية  العقارات  تنمية 

العقارية واإلدارة

تنفيذ وانجاز جل العمليات) (-

التي لها عالقة باملشاريع العقارية أو)

شركات الشناء.)

وتقسيم) صيانة  و  اقتناء) (-

األرا�سي العارية في املجال الحضري)

واو في املجال القروي)،االيجار القصير)

االيجار) التجاري،) االمد  الطويل  او 

جميع العقارات.

املشاني لالستخدام) تشييد  (-

السكني واملنهي والتجاري والصناعي،)

العام) القطاع  عن  نيابة  أو  لنفسه 

املشاني) وتقسيم  والخاص و غيرهما،)

تجارية) ومحالت  شقق،) طوابق،) إلى 

وغيرها.

جميع) تأجير،) بيع،) -شراء،)

السكنية،) الوحدات  العقارات،)

األرا�سي أو غيرها.

وإدارة) استغالل  وحيازة؛) -تأجير 

املنقولة) واألموال  املمتلكات  جميع 

وغير املنقولة

مياه،) كهرباء،) املشاني:) -صيانة 

الخشب،)الصشاغة،)الزجاج،)النجارة)

بشكل عام

-التصنيع والتجارة في مواد الشناء

العمليات) جميع  عامة  بصفة  و 

التي لها ارتشاط مشاشر أو غير مشاشر)

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي)

من شانها املساهمة في إنماء)الشركة.)

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املنطقة) (973 رقم) الخامس  محمد 

الصناعية تاسيال الجهادية بدال من)

(- تاسيال) الصناعية  املنطقة  (E56

83653)انزكا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 63.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد الرزاق مويسات):)73 

حصة بقيمة)7.333)درهم للحصة).

السيد عشد الهادي البشتاوي):))8 

حصة بقيمة)33).8)درهم للحصة).

 79 (: الشوشتاوي) ميلود  السيد 

حصة بقيمة)7.933)درهم للحصة).

السيد عشد هللا الشوشتاوي):)7)2 

حصة بقيمة)733.)2)درهم للحصة).

 236 (: ايت صالح) السيد سعيد 

حصة بقيمة)23.633)درهم للحصة).

 35 (: صالح) ايت  محمد  السيد 

حصة بقيمة)3.533)درهم للحصة).

حصة) (77 (: نجاحي) منير  السيد 

بقيمة)7.733)درهم للحصة).

 (7 (: امورصو) املحفوظ  السيد 

حصة بقيمة)733.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مويسات) الرزاق  عشد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)37)زنقة بروكسيل حي)

االقامة)83333)اكادير املغرب.
البشتاوي) الهادي  عشد  السيد 

عشدالرحما7) شارع  عنوانه)ا()

الحضيكي رقم)37)حي املسيرة)83333 

اكادير املغرب.
الشوشتاوي) ميلود  السيد 

عنوانه)ا()شارع املختار السو�سي رقم)
ملول) ايت  (8663( التمسية) (2262

املغرب.
الشوشتاوي) هللا  عشد  السيد 

عنوانه)ا()شارع املختار السو�سي رقم)
ملول) ايت  (8663( التمسية) (2262

املغرب.

السيد سعيد ايت صالح عنوانه)ا()
ايت) (86253 حي حمو ازرو) (69 رقم)

ملول املغرب.

صالح) ايت  محمد  السيد 
ازرو) حمو  حي  (69 رقم) عنوانه)ا()

86253)ايت ملول املغرب.

عنوانه)ا() نجاحي  منير  السيد 
تجزئة مسكينة))3)رقم)297)الدراركة)

83333)اكادير املغرب.

امورصو) املحفوظ  السيد 
عنوانه)ا()دوار اخراز7 تيغمي))8523 

تيزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اما7 مويسات عنوانه)ا()
حي االقامة) (37 زنقة بروكسيل رقم)

83333)اكادير املغرب
الشوشتاوي) ميلود  السيد 
عنوانه)ا()شارع املختار السو�سي رقم)
ملول) ايت  (8663( التمسية) (2262

املغرب
السيد سعيد ايت صالح عنوانه)ا()
ايت) (86253 حي حمو ازرو) (69 رقم)

ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)526.
533I

MASTERS CONSULTING

 HOSPITALITY BUSINESS
OFFICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MASTERS CONSULTING
)3 زنقة الشنفسج اقامة الزيتونة 
مر3 السلطا7 الدارالشيضاء ، 
3273)، الدارالشيضاء املغرب
 HOSPITALITY BUSINESS

OFFICE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مر3 السلطا7 الدار الشيضاء - 
3273) الدار الشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.383(75
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)3))تقرر حل) 36)دجنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 HOSPITALITY الوحيد) الشريك 
مشلغ رأسمالها) (BUSINESS OFFICE
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

شارع مر3 السلطا7) ((6 اإلجتماعي)
الدار الشيضاء)-)3273))الدار الشيضاء)
النشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)6))شارع)
(- الشيضاء) الدار  السلطا7  مر3 

3273))الدار الشيضاء)املغرب.)
و عي7:

و) عواد  ادريس  محمد  السيد)ة()
شارع رمارة السوي�سي) (22 عنوانه)ا()
املغرب) الرباط  ((3(33 الرباط)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)839535.
537I

RYS CONSULTING

PECCHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RYS CONSULTING
35) شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 3633)، 

الدارالشيضاء املغرب
PECCHIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 53)3) 
الدارالشيضاء املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.773975
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)25)أكتوبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة) (3 الطابق) الحرية  زنقة  (23«
5 - 53)3))الدارالشيضاء)املغرب)»)إلى)
والد سيدي حجاج سيدي) (32 »رقم)
املحمدية) ((8827 (- علي) بن  مو�سي 

املغرب)».



5781 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)83)839.

535I

Cabinet LAMRINI HADI

SUPER COCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

28,شارع إبن سينا الناضور ، 

333)6، الناضور املغرب

SUPER COCHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

لحسن - 3)3)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SUPER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COCHE

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارات بدو7 سائق.

:)حي أوالد) عنوا7 املقر االجتماعي)

لحسن)-)3)3)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (5.333 (: بجا عمر) السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا() عمر  بجا  السيد 
أوالد بوطيب زنقة)5)رقم)79 333)6 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() عمر  بجا  السيد 
أوالد بوطيب زنقة)5)رقم)79 333)6 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)367.
536I

moorish co

DUO TANDOORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
DUO TANDOORI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 7 رقم 3) الدار الشيضاء - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DUO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TANDOORI
بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جميع) وتصدير  واستيراد  تطوير  (-

منتجات التصنيع.

عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع عشد)
إقامة شهرزاد) وزنقة سمية  املومن 
(- الدار الشيضاء) ((3 7)رقم) الطابق) (3

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 53 (: محمد) كادي  احمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
فرانك) فلوريا7  ساتي7  السيد 
نكوال3):)53)حصة بقيمة)233)درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
محمد) كادي  احمد  السيد 
فرنسا) (377(9 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا.
فرانك) فلوريا7  ساتي7  السيد 
 377(9 فرنسا) عنوانه)ا() نكوال3 

فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) كادي  احمد  السيد 
فرنسا) (377(9 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825967.
537I

QUALICIA CONSULTING

NEVO TRANS SARL AU
إعال7 متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

NEVO TRANS SARL AU »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 
محمد داوود حي سيناء رقم 2 

الطابق 2 تطوا7 - 93333 تطوا7 
املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(8355

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((3 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد أورام عشد القادر جميع)
حصة) (2333 االجتماعية) الحصص 
الحفيا7) السيد  لفائدة  اجتماعية 
 33/36/2975 بتاريخ) املزداد  حسن 
رقم) الوطنية  للشطاقة  الحامل 
والقاطن باقامة النخيل) (BJ((2537
مومن) سيدي  (7 رقم) (33 عمارة)

الشيضاء.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير الشركة السيدة الضو)

صفاء)و السيد أورام عشد القادر.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) للشركة  مسيير جديد  تعيي7 
السيد الحفيا7 حسن املزداد بتاريخ)
للشطاقة) الحامل  (33/36/2975
والقاطن) (BJ((2537 رقم) الوطنية 
 7 رقم) (33 عمارة) النخيل  باقامة 

سيدي مومن الشيضاء.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 
عشد) أورام  السيد  تفويت  مايلي:)
االجتماعية) الحصص  جميع  القادر 
لفائدة) اجتماعية  حصة  (2333
السيد الحفيا7 حسن املزداد بتاريخ)
للشطاقة) الحامل  (33/36/2975
والقاطن) (BJ((2537 رقم) الوطنية 
 7 رقم) (33 عمارة) النخيل  باقامة 

سيدي مومن الشيضاء.
بند رقم)73:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير الشركة السيدة الضو)

صفاء)و السيد أورام عشد القادر.
على) ينص  الذي  (:73 رقم) بند 
للشركة) جديد  مسيير  تعيي7  مايلي:)
حسن) الحفيا7  السيد  السيد 
الحامل) (33/36/2975 املزداد بتاريخ)
 BJ((2537 رقم) الوطنية  للشطاقة 
 33 عمارة) النخيل  باقامة  والقاطن 

رقم)7)سيدي مومن الشيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)763.

538I
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RYS CONSULTING

ENZO INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RYS CONSULTING
35) شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 3633)، 

الدارالشيضاء املغرب
ENZO INDUSTRIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 75 زنقة 

عشد القادر موفتكار الطابق ) الشقة 
7 - 3383) الدارالشيضاء املغرب .
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(3533

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)25)شتنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»75)زنقة عشد القادر موفتكار الطابق)
الدارالشيضاء) ((3383  -  7 الشقة) ((
املغرب)»)إلى)»إقامة الحمد م)2)محل)
الدارالشيضاء) ((3(53 (- ا.3) (86 رقم)

املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)87)839.
539I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MOGADOR ASSURANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 MOGADOR ASSURANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 85) 

شارع العقشة تجزئة 5 - 77333 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOGADOR ASSURANCE

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التأمي7 أو شركات االدخار أو الرسملة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)85) 

 77333  -  5 تجزئة) العقشة  شارع 

الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الرؤوف) عشد  بوهاد  السيد 

درهم) (2.333 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرؤوف) عشد  بوهاد  السيد 

عنوانه)ا()فيال رقم)86)تجزئة العرعار)

الصويرة) (77333 الصويرة الجديدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرؤوف) عشد  بوهاد  السيد 

عنوانه)ا()فيال رقم)86)تجزئة العرعار)

الصويرة) (77333 الصويرة الجديدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/77.

573I

Etude El houtaia Zakaria

AHMAME PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 87 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
AHMAME PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 AV وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 ABDELKARIM EL KHATABI,
 RESIDENCE(JAWAD, 109, 3EME

 ETAGE, APPT 43, GUELIZ, -
73333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228375
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احمام) زكرياء) )ة() السيد) تفويت 
 233 حصة اجتماعية من أصل) (53
فيصل) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

احمام بتاريخ)37)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)859).
572I

FA ADVISING EXPERTS SARL

 BOUTAFOUKT MULTI
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 25، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 73333، مراكش 
املغرب

 BOUTAFOUKT MULTI SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
محمد اوفار3 تحناوت اقليم الحوز 

مراكش - 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.BOUTAFOUKT MULTI SERVICE

:)أعمال أو) غرض الشركة بإيجاز)
إنشاءات متنوعة)

تاجر مستلزمات املكاتب في الشيع)
بالتجزئة)

تاجر مواد الشناء)في الشيع بالتجزئة)
.

عنوا7 املقر االجتماعي):)حي سيدي)
محمد اوفار3 تحناوت اقليم الحوز)

مراكش)-)73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الحيا7) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحيا7  سعيد  السيد 
 77 رقم) بوغربال  تجزئة  امرشيش 

مراكش)73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحيا7  سعيد  السيد 
 77 رقم) بوغربال  تجزئة  امرشيش 

مراكش)73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)7)6).

57(I
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FUDESIGN SARL AU

INNOVE MO SARL
تأسيس شركة املساهمة

FUDESIGN SARL AU
296,تجزئة العالية تيط مليل الدار 
الشيضاء ، 3683)، الدار الشيضاء 

املغرب
INNOVE MO SARL »شركة 

املساهمة» 
وعنوا7 مقرها االجتماعي: تجزئة 
جنا7 السشيت الرقم 75 سيدي 

حجاج تيط مليل الدار الشيضاء -، 
3633) الدار الشيضاء املغرب
إعال7 عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.527295
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 أكتوبر) ((7
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNOVE MO SARL
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دات املسؤولية املحدودة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
سيدي) (75 الرقم) السشيت  جنا7 
(- الشيضاء) الدار  مليل  تيط  حجاج 

3633))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 233.333 ويشلغ رأسمال الشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

السيد موزود ياسي7):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة نوري سعاد):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 
الرقابة:)

بصفته)ا() ياسي7  موزود  السيد 
جنا7) تجزئة  عنوانه)ا() مسيير 
حجاج) سيدي  (75 الرقم) السشيت 
الشيضاء) الدار  ((3663 مليل) تيط 

املغرب

بصفته)ا() سعاد  نوري  السيدة 
جنا7) تجزئة  عنوانه)ا() مسييرة 
حجاج) سيدي  (75 الرقم) السشيت 
الشيضاء) الدار  ((3663 مليل) تيط 

املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته) ياسي7) موزود  السيد 
جنا7) تجزئة  عنوانه)ا() مسيير 
حجاج) سيدي  (75 الرقم) السشيت 
الشيضاء) الدار  ((3663 مليل) تيط 

املغرب
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
حسب القانو7 االسا�سي للشركة.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
حسب القانو7 االسا�سي للشركة.
بقشول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي7 جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):
حسب القانو7 االسا�سي للشركة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2)3))تحت رقم)527295.
573I

AMDE

 ECOLE L›EMPREINTE
PRIVEE MOHAMMEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 ECOLE L›EMPREINTE PRIVEE
MOHAMMEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل 
الشيضاء زنقة سمية اقامة شهرزاد 

3 الطابق 5 النخيل الشيضاء 3373) 

الدار الشيصاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((3(( فبراير) (26 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»2.993.333)درهم»)أي من)»23.333 

عن) درهم») ((.333.333« إلى) درهم»)

رفع القيمة اإلسمية لألسهم) (: طريق)

املوجودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827833.

577I

Etude El houtaia Zakaria

AHMAME PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 87 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

AHMAME PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 AV و عنوا7 مقرها االجتماعي

 ABDELKARIM EL KHATABI,

 RESIDENCE(JAWAD, 109, 3EME

 ETAGE, APPT 43, GUELIZ, -

73333 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228375

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)37)فبراير)))3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)859).

575I

اغيز للحسابات

LACGREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اغيز للحسابات
7)7 شقة ) رياض االسماعيلية 
شطر و مكنا3 مكنا3، 53333، 

مكنا3 املغرب
LACGREEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
6 كوسطوركن�سي الدارالشيضاء - 

3333) الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LACGREEN
غرض الشركة بإيجاز):)تجارة.

76)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
الشقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 
(- الدارالشيضاء) كوسطوركن�سي  (6

3333))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: نسيب) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نسيب  هشام  السيد 
ازرو) )احداف  االطلس) حي  (226

53233)ازرو املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نسيب  هشام  السيد 

ازرو) )احداف  االطلس) حي  (226

53233)ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)))75.

576I

GLOBE FIDUCIAIRE

VIMALOGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

27 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

28 ، 3233)، الدار الشيضاء املغرب

VIMALOGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 شارع 

اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

الشيضاء - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.739729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( مار3) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()البشير حجوجي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (333

533)حصة لفائدة السيد))ة()محمد)

حجوجي بتاريخ)38)مار3)))3).

املولى) عشد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (233 حجوجي)

)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)

مار3) (38 بتاريخ) حجوجي  محمد 

.(3((

املولى) عشد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (733 حجوجي)

)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)

مار3) (38 بتاريخ) الطالب  بن  احمد 

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827383.
577I

Etude El houtaia Zakaria

AHMAME PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 87 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
AHMAME PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 AV وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 ABDELKARIM EL KHATABI,
 RESIDENCE(JAWAD, 109, 3EME

 ETAGE, APPT 43, GUELIZ, -
73333 مراكش املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.228375
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (37 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()احمام)

فيصل كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)859).
578I

GLOBE FIDUCIAIRE

VIMALIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
27 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
28 ، 3233)، الدار الشيضاء املغرب
VIMALIGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

الشيضاء - 3333) الدار الشيضاء 
املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.739729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()احمد)

بن الطالب و محمد حجوجي كمسير)

آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827383.

579I

DRIEB & ASSOCIES

SOCOCONSULT

إعال7 متعدد القرارات

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

SOCOCONSULT »شركة 

املساهمة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: طريق 

الوازيس زنقة 3 رقم 6 حي الوازيس- 

ساحة الوازيس - الوزيس الجنوب 

- - الدار الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 Arnaud املوافقة على تفويت السيد)

 (2( واحد) لسهم  (de Pracomtal

Philippe Barbary(لفائدة السيد

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)املصادقة على استقالة السيد)

مهامه) من  (Arnaud de Pracomtal

كمتصرف بالشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 Philippe Barbary السيد) تعيي7 

كمتصرف بالشركة.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
 Philippe Barbary السيد) تعيي7 
مدة) طيلة  اإلدارة  ملجلس  كرئيس 

انتدابه كمتصرف للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

اليوجد أي تغيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827532.
553I

ste imtiyaz conseils sarl

LOURADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
2 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
LOURADI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دكا7 رقم 
) زنقة )2 قطعة 23 حي واد فا3 

-فا3- - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
727(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOURADI
*مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة
*تاجر مواد الشناء)بالجملة

*تاجر.
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عنوا7 املقر االجتماعي):)دكا7 رقم)
حي واد فا3) (23 قطعة) (2( زنقة) ((

-فا3-)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: احمد) اشعايب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اشعايب احمد عنوانه)ا()
اقامة كوثر)57)شقة)26)حي واد فا3)

فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اشعايب احمد عنوانه)ا()
اقامة كوثر)57)شقة)26)حي واد فا3)

فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)75)2.
552I

RYS CONSULTING

S3D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
35) شارع ابي دار الغفاري الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 3633)، 

الدارالشيضاء املغرب
S3D شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عشد هللا املديوني طابق 2 شقة ) - 

3383) الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.S3D(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز):)تجارة).

زنقة) (67 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 -  ( شقة) (2 عشد هللا املديوني طابق)

3383))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: زيات) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زيات  خديجة  السيدة 
البرنو�سي) (3 امل) (88 رقم) (( زنقة)

3633))الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زيات  خديجة  السيدة 
البرنو�سي) (3 امل) (88 رقم) (( زنقة)

3633))الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825236.
55(I

KOTBI UNIVERSAL CASH

KOTBI UNIVERSAL CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KOTBI UNIVERSAL CASH
 LOT MSEFFER II RTE 29

 IMMOUZER(MAGASIN 1 FES ،
30000، FES(MAROC

 KOTBI UNIVERSAL CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 29 تجزئة 
املسفر ) طريق اموزار محل رقم 2 

فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

728(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 KOTBI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.UNIVERSAL CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال وتحصيل الفواتر

عنوا7 املقر االجتماعي):)29)تجزئة)

 2 طريق اموزار محل رقم) (( املسفر)

فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: القطبي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

القطبي) محمد  السيد 

 BAHNHOFSTR 58 عنوانه)ا()

67059( LUDWIGSHAFFEN-
كلدير7) (ALLEMAGNE 33333

املانية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

القطبي) محمد  السيد 

 BAHNHOFSTR 58 عنوانه)ا()

67059( LUDWIGSHAFFEN-
كلدير7) (ALLEMAGNE 33333

املانية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))236.

553I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(7ائتمانية الثقة العيو

LAAYOUNE

BLEU SAMAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE 7ائتمانية الثقة العيو

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو7 ، 333)7، املر�سى العيو7 

املغرب

BLEU SAMAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سيدي افني رقم 5) شقة 3 املر�سى 
العيو7 - )7333 املر�سى العيو7 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( مار3) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امهري) رشيد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333

يونس امهري بتاريخ)3))فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/733.

557I

Consultation internationale 6873 

DIEBOLD NIXDORF
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 Consultation internationale

6873
شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 23 رقم 355 ، 3233)، الدار 

الشيضاء املغرب

DIEBOLD NIXDORF شركة 

املساهمة



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5786

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6)) شارع 
الزرقطوني - 3283) الدار الشيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(3 نونبر) (39 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (3283 (- الزرقطوني) شارع  (((6«
 Anfa« إلى) املغرب») الشيضاء) الدار 
 Place Living Resort,Immeuble
 P-Tour Ouest,RDC,Bd de la
الشيضاء) الدار  (Corniche - (3563

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825787.
555I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(7ائتمانية الثقة العيو

LAAYOUNE

BLEU SAMAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE 7ائتمانية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو7 ، 333)7، املر�سى العيو7 

املغرب
BLEU SAMAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 
سيدي افني رقم 5) شقة 3 املر�سى 
العيو7 - )7333 املر�سى العيو7 

املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33622

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()امهري)

يونس كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/733.
556I

CABINET BADREDDINE

FOUR MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة 2 اقامة هني الشقة 

رقم 2 ، 3، مراكش املغرب
FOUR MED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مسيرة 2 
حرف أ رقم 773 - 73333 مراكش 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.69563

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)32)مار3)))3))تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
BIBLAR BEAUTY)و الكائن بالعنوا7)
 73333 -  (79 2)حرف أ رقم) مسيرة)
طرف) من  املسير  و  املغرب  مراكش 

السيد)ة()أطشيب العربي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23382.
557I

CCJF

ITRY FAMILY
إعال7 متعدد القرارات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
ITRY FAMILY »شركة املساهمة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

بوركو7 زنقة جعفر ابن حشيب إقامة 
املشرق )، الطابق األول، الرقم 3 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.533597

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

-)تغيير الشكل القانوني للشركة
قرار رقم)-):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املتصرف الوحيد للشركة
على) ينص  الذي  (:3- رقم) قرار 

مايلي:)تعيي7 مسيرجديد للشركة)
قرار رقم)-7:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة القانو7 األسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
شركة) إلى  عقارية  مدنية  شركة 

محدودة املسؤولية.
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد ابراهيم ايت عمار من)

مهامه كمتصرف وحيد في الشركة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 السيد ابراهيم ايت عمار مسيرا)

جديدا للشركة)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة القانو7 األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823727.
558I

N.HSURVEILLANCE

N.H SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N.HSURVEILLANCE
رقم )2 مكرر شارع الدار الشيضاء 
خنيفرة ، 57333، خنيفرة املغرب

N.H SURVEILLANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم )2 

مكرر شارع الدار الشيضاء - 57333 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

 7(77

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 N.H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SURVEILLANCE

توريد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، كاميرات) نظام  وتشغيل  وتركيب 

أعمال مختلفة

التفاوض.

 2( رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 57333 (- مكرر شارع الدار الشيضاء)

خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نحرت عالل):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عالل  نحرت  السيد 

الحي الفالحي طريق مكنا3 خنيفرة)

57333)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عالل  نحرت  السيد 

الحي الفالحي طريق مكنا3 خنيفرة)

57333)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)236.

559I



5787 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

STE DAY FINANCE

 AUTO ECOLE AMIRAYA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 23 الطابق 

الثاني الفقيه بن صالح ، 33)3)، 
الفقيه بن صالح املغرب

 AUTO ECOLE AMIRAYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7)2 و 
8)2 بلوك 33 حي الزهور الفقيه بن 
صالح - 33)3) الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5337
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE AMIRAYA SARL
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

لتعليم السياقة.
و) (2(7 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
33)حي الزهور الفقيه بن) 8)2)بلوك)
صالح) بن  الفقيه  ((3(33 (- صالح)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: هشام) دها  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).
(: الزهراء) فاطمة  داودي  السيد 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() هشام  دها  السيد 

امنترك ازيالل)333)))ازيالل املغرب.
الزهراء) فاطمة  داودي  السيدة 
 ((333 حي امنترك ازيالل) عنوانه)ا()

ازيالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() هشام  دها  السيد 
امنترك ازيالل)333)))ازيالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

27)مار3)))3))تحت رقم)87.
563I

STE FICOPRO

MOBYDRAGON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL(BOUSTANE(E44
 RIAD(ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
MOBYDRAGON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي سفلي 

رقم 327 متجر 39 جنا7 مكنا3 - 
53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOBYDRAGON
-بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية بالتقسيط
)-صيانة و إصالح الدراجات النارية

)-التصدير و االستيراد
.

سفلي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- جنا7 مكنا3) (39 متجر) (327 رقم)

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 السيد الهاللي عشد الحق):)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحق) عشد  الهاللي  السيد 
رياض) تجزئة  ((6( رقم) عنوانه)ا()

الزيتو7)53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحق) عشد  الهاللي  السيد 
رياض) تجزئة  ((6( رقم) عنوانه)ا()

الزيتو7)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم))58.
562I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MIYA SPACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MIYA SPACE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 
مكاتب الفتح الطابق الخامس 

املكتب رقم 5) فا3 - 33333 فا3 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MIYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SPACE

غرض الشركة بإيجاز):)التوطي7.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الجيش امللكي إقامة السعيدي مكاتب)

رقم) املكتب  الخامس  الطابق  الفتح 

5))فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيدة سمية حمداوي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سمية حمداوي عنوانه)ا()
إيموزار) طريق  وئام  تجزئة  (23 رقم)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عميمي) أمي7  يوسف  السيد 
تجزئة وئام طريق) (23 رقم) عنوانه)ا()

إيموزار)33333)فا3 املغرب
السيد هيثم نكات عنوانه)ا()رقم)

23)تجزئة وئام طريق إيموزار)33333 

فا3 املغرب

عنوانه)ا() عرابي  كوتر  السيدة 
زنقة الحاج أحمد بوزوبع ملعب) ((6

الخيل فا3)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/)235.
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CANOCAF SARL

ABDOURIFFI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،6(333 ،الناظور

MAROC
ABDOURIFFI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 37 - 73 
طريق أزغنغا7، دوار بني بوغمار7 
الغربية ايحدادا القلعية - 333)6 

الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((773

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عشد) سهيل  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((53 الرحيم)
)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)

علي بلخير بتاريخ)7))فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)386.
563I

SOCIETE FIDAV SARL

ENSIS AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي7 عمارة 23 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، مكنا3 
املغرب

ENSIS AGENCY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة 
مكاتب الزهراء 26 زنقة ابراهيم 
روداني ب م ع رقم -23الطابق 

الخامس - 53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ENSIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGENCY
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وكاالت اإلعال7
أشغال متنوعة)

استيراد وتصدير.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
ابراهيم) زنقة  (26 الزهراء) مكاتب 
-23الطابق) رقم) ع  م  ب  روداني 

الخامس)-)53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((53 (: السيد عادل فنا7)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد أحمد حيضر):)53))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 (53 (: حيضر) محفوظ  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد عزمي يوسف):)53))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عادل فنا7 عنوانه)ا()رقم)
 53333 ج) م  يوغوسالفيا  زنقة  (37

مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() حيضر  أحمد  السيد 
(3 قطاع  ((3 زنققة) (2(93 رقم)

البساتي7)53333)مكنا3 املغرب.
السيد محفوظ حيضر عنوانه)ا()
البساتي7) (23 3))رقم) قطاع 3 زنقة)

53333)مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() يوسف  عزمي  السيد 
زنقة مليلية م ج) (26 شقة) (6 عمارة)

53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل فنا7 عنوانه)ا()رقم)

 53333 ج) م  يوغوسالفيا  زنقة  (37

مكنا3 املغرب

عنوانه)ا() حيضر  أحمد  السيد 

(3 قطاع  ((3 زنققة) (2(93 رقم)

البساتي7)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (32 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)8)8 .
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STE AGEFICO SARL

INTER-INIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

)2 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 7 ، 93333، طنجة املغرب

INTER-INIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي نجيشة 

زنقة 88 رقم 22 الطابق األر�سي - 

93333 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.227863

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):

الشقالي) محمد  )ة() تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (533 شرفي)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

عزدين عشدالصادق بتاريخ))))فبراير)

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52797).
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CANOCAF SARL

MATASLI IPMORT
إعال7 متعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 33 
 NADOR ،6(333 ،الناظور

MAROC
MATASLI IPMORT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 273 زنقة 

عشد الحق الطري�سي - - الناظور 
املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28837
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الحـصص) تفـويت  على  املصادقة 
33)فبراير) االجتمـاعـية املقررة بتاريخ)
بي7 السيدين بوستة طارق و) ((3((
الحساني سليما7،)من جهة،)و السيد)

لوشيري مروا7 من جهة أخرى.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيي7 مسيير جديد للشركة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)تـغـيير الشكل القـانوني للشركة)
مسـؤولية) ذات  شركة  لتصشح 
املصادقة) و  وحيد  لشريك  محدودة 
الجديد) األسـا�سي  القانو7  على 

للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
)2333)حصة) لوشيري مروا7) مايلي:)

اجتماعية(
على) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 
مروا7) لوشيري  السيد  تعي7  مايلي:)

كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)32)مار3)

))3))تحت رقم)339.
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CABINET HASSAN EL OUARZAZI

تماي طومشو موروكو

 TIAMAY ET TEMPO 

MOROOCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 TIAMAY ET ( تماي طومشو موروكو

TEMPO MOROOCCO( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 232 

شارع عشد املومن الطابق 7 رقم 27 

- - الدار الشيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(((772

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( 37)مار3) املؤرخ في)

 TIAMAY ET (( تماي طومشو موروكو)

شركة) ()TEMPO MOROOCCO

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا7) درهم  (253.333 رأسمالها)

عشد) شارع  (232 اإلجتماعي) مقرها 

الدار) (- (- (27 رقم) (7 الطابق) املومن 

الشيضاء)املغرب نتيجة لتوقف نشاط)

الشركة.

و عي7:

و) الوارزازي  حسن  السيد)ة()

عنوانه)ا()9))زنقة السي7 بولو)-)الدار)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

9))زنقة) ))3))وفي) 37)مار3) بتاريخ)

السي7 بولو)-)-)الدار الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827686.

567I

SOCIETE SEL.M.AMI SARL

SEL M.AMI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOCIETE SEL.M.AMI SARL

.دةار اوالد عي7 دردار عي7 مديونة 
تاونات تاونات، 37333، تاونات 

املغلرب
SEL M.AMI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عي7 
مديونة تاونات - 3733 تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(375
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SEL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. M.AMI SARL
بيع امللح) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالجملة).
عي7) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تاونات) (3733 (- تاونات) مديونة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد عشد الحي مموي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عشد الحي مموي عنوانه)ا()
تاونات) (37333 تاونات) عي7 مديونة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الحي مموي عنوانه)ا()
تاونات) (37333 تاونات) عي7 مديونة 

املغرب)
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)3) 

فبراير)))3))تحت رقم)85.
568I

STE BENSELLAOU SARL AU 

 STE BIO CITY FOOD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR(GUERCIF ، 35100،
GUERCIF MAROC

 STE BIO CITY FOOD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مراب 

ملك دار الخير حي النكد جرسيف - 
35233 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3((/((72

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIO CITY FOOD SARL AU
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Traiteurs et autres services de

.restauration
Prestation des services -

Négociant-
مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- ملك دار الخير حي النكد جرسيف)

35233)جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: املهدي) حكيم  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املهدي  حكيم  السيد 
حي النكد جرسيف)35233)جرسيف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املهدي  حكيم  السيد 
حي النكد جرسيف)35233)جرسيف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)72)).
569I

FIDUHOUSE

AZIMA WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيشة زنقة غسا7 
كنفاني ، 33333، فا3 املغرب
AZIMA(WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 77 
الطابق ) تجزئة هشة طريق مكنا3 - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZIMA(WORK
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بأشغال الشناء.
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 77 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
الطابق)))تجزئة هشة طريق مكنا3)-)

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الغانم خالد):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خالد  الغانم  السيد 
تجزئة هشة طريق) (( الطابق) (77 رقم)

مكنا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خالد  الغانم  السيد 
تجزئة هشة طريق) (( الطابق) (77 رقم)

مكنا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2333.
573I

SOCIETE YACOUB-BIO

YACOUB-BIO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE YACOUB-BIO
خاللفة متيوة اوطة تاونات ، 

37333، تاونات املغرب
YACOUB-BIO SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي خاللفة 

تاونات - 37333 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YACOUB-BIO SARL
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

اشغال مختلفة).
خاللفة) (: املقر االجتماعي) عنوا7 

تاونات)-)37333)تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: محمد) بوشكارة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوشكارة محمد عنوانه)ا()
تاونات) (37333 تاونات) خاللفة 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوشكارة محمد عنوانه)ا()
تاونات) (37333 تاونات) خاللفة 

املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)23 

مار3)))3))تحت رقم)3)2.
572I

AEREM

AEREM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AEREM
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC

AEREM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )3) شارع 
عشد املومن الطابق االر�سي الرقم 5 
الدار الشيضاء 33)3) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
735933

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((329 ماي) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AEREM

غرض الشركة بإيجاز):)*)استيراد)

تكييف) معدات  وتوزيع  وتصدير 

الهواء)ومعدات الشناء.

 (3( (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

االر�سي) الطابق  املومن  عشد  شارع 

33)3))الدار) 5)الدار الشيضاء) الرقم)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: برهماني) الناصر  عشد  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

(: برهماني) الناصر  عشد  السيد 

233333)بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

برهماني) الناصر  عشد  السيد 

مشاركة) القد3  حي  عنوانه)ا()

سيد3) (22 رقم) (227 مجموعة)

الشيضاء) الدار  ((3(33 البرنو�سي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

برهماني) الناصر  عشد  السيد 

مشاركة) القد3  حي  عنوانه)ا()

سيد3) (22 رقم) (227 مجموعة)

الشيضاء) الدار  ((3(33 البرنو�سي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)329))تحت رقم)735758.

57(I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

Média-Self
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

Média-Self شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 
بني مالل الحي الجديد الحسيمة - 

333)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3539
 (8 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Média-Self
-دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصميم مواقع األنترنيت و غيرها
و) الحفالت  تنظيم  في  -مقاول 

املهرجانات
-)إشهار.

7))شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
(- الحسيمة) الجديد  الحي  مالل  بني 

333)3)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الهاللي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الهاللي  محمد  السيد 
زنقة فا3 رقم)5) 333)3)الحسيمة)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الهاللي  محمد  السيد 
زنقة فا3 رقم)5) 333)3)الحسيمة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

رقم)-.
573I

rochdi conseil

SANTE D’OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 273 
العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب

SANTE D’OR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع االمير 
موالي عشد هللا عمارة 32 رقم 35 
العيو7 - 73333 العيو7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SANTE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.D’OR
غرض الشركة بإيجاز):)انتاج وبيع)

مواد التجميل الطشيعية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) (32 االمير موالي عشد هللا عمارة)
35)العيو7)-)73333)العيو7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: خالد) فيطوطي  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: نادية) الخنجري  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فيطوطي خالد عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  و  بلوك  ((76 رقم)

العيو7)73333)العيو7 املغرب.
السيدة الخنجري نادية عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  و  بلوك  ((76 رقم)

العيو7)73333)العيو7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيطوطي خالد عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  و  بلوك  ((76 رقم)

العيو7)73333)العيو7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

2)3))تحت رقم)3797.
577I

COMPTE A JOUR

MARABES GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
MARABES GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الخطابي زنقة االدارسة رقم 29 
الناظور - 333)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARABES GROUP

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدمات عبر االنترنت.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 29 رقم) االدارسة  زنقة  الخطابي 

الناظور)-)333)6)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 2.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: السيد السحساح عشد الصمد)
23)حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصمد) عشد  السحساح  السيد 
الناظور) (6(333 هولندا) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السحساح علي عنوانه)ا()
الخطابي) (29 رقم) االدارسة  زنقة 

الناظور)333)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)32)مار3)

))3))تحت رقم)335.
575I

PREMIUM FINANCE

 LABORATOIRE BAB
DOUKKALA LBD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 LABORATOIRE BAB

DOUKKALA LBD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
37 إقامة باب دكالة شارع موالي 
عشد هللا مراكش - 73333 مراكش 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227(25
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)32)مار3)))3))تقرر إنشاء)
و) (- فرع تابع للشركة تحت التسمية)
عشد) موالي  شارع  بالعنوا7  الكائن 
شقة) أ  بلوك  دكالة  باب  إقامة  هللا 
شارع موالي عشد) مراكش/) (36 رقم)
هللا إقامة باب دكالة بلوك أ شقة رقم)
32)مراكش/)إقامة باب دكالة بلوك أ)
شارع األمير موالي عشد) (3 محل رقم)
هللا مراكش)/)إقامة باب دكالة بلوك)
أ محل رقم)))شارع األمير موالي عشد)
هللا مراكش)-)73333)مراكش املغرب)
و املسير من طرف السيد)ة()السعدي)

موالي أحمد).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233865.
576I

ORENJI

AS HEALTH PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
)3 شارع محمد الخامس الشقة 

رقم 7 حي الحسني بركا7 ، 63333، 
بركا7 املغرب

AS HEALTH PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي القد3 
شارع البراق رقم 22 - 63333 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38972

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HEALTH PHARMA
-تصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واستيراد األدوية الصيدالنية;
األدوية) وتوزيع  -ترفيع،تسويق 

الصيدالنية واملكمالت الغذائية..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
القد3 شارع البراق رقم)22 - 63333 

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 733.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 7.333 (: الدين) بدر  بدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بدي بدر الدين عنوانه)ا()
 22 رقم) البراق  شارع  القد3  حي 

63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدي بدر الدين عنوانه)ا()
 22 رقم) البراق  شارع  القد3  حي 

63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)53).
577I

SOLUCIA EXPERTISE

KTREND
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
KTREND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 22 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 536((5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KTREND
تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات.
 22 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
الشيضاء) الدار  ((3333 (- املعاريف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: القاللش) كنزة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
القاللش عنوانه)ا() كنزة  السيدة 
 7 العزفي طابق) ابو عشا3  زنقة  (36
زاوية زنقة االمام الشخاري) (77 شقة)
الشيضاء) الدار  ((3333 املعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
القاللش عنوانه)ا() كنزة  السيدة 
 7 العزفي طابق) ابو عشا3  زنقة  (36
زاوية زنقة االمام الشخاري) (77 شقة)
الشيضاء) الدار  ((3333 املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827679.
578I

louardi compta

NAT.CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

louardi compta
رقم 6) زنقة عشا3 املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فا3 ، 
33333، فا3 املغرب

NAT.CLEAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
) الجنا7 2 تجزئة S55 عي7 الشقف 

- ))362 فا3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23(552

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العكيد) منير  )ة() السيد) تفويت 
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الهالليي7 بتاريخ)27)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2863.
579I

AFTISSE CONSEIL

 PHARMACIE IGHIR
صيدلية اغير

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
PHARMACIE IGHIR صيدلية اغير 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 352 
اديس نغير شارع محمد 5 تنغير - 

75833 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 يوليوز) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
PHARMACIE IGHIR)صيدلية اغير.
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)352 
(- تنغير) (5 محمد) شارع  نغير  اديس 

75833)تنغير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 758.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
أصل) (: اكرام) العمراني  السيدة 

تجاري بقيمة)758.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة العمراني اكرام عنوانه)ا()
تنغير) (75833 تيشكا) حي  (293 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العمراني اكرام عنوانه)ا()
تنغير) (75833 تيشكا) حي  (293 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))3))تحت رقم)-.
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smaticomp

MARBMARO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

MARBMARO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 252 

زنقة اسامة ابن زيد الطابق ) الحي 
االيسر منطقة املعاريف الدار 

الشيضاء - 3333) الدار الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MARBMARO
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير الرخام.
عنوا7 املقر االجتماعي):)252)زنقة)
اسامة ابن زيد الطابق)))الحي االيسر)
(- الشيضاء) الدار  املعاريف  منطقة 

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد طارق اكريد):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد طارق اكريد):)2333)بقيمة)

233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اكريد  طارق  السيد 
موريتانيا) نواكشوط  زينة  تفرغ 

99336)نواكشوط موريتانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اكريد  طارق  السيد 
موريتانيا) نواكشوط  زينة  تفرغ 

99336)نواكشوط موريتانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827727.

582I

STE RAFIDET SARL

 كرين انفورماسيون سيسطيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE RAFIDET SARL
 29RUE(AMR(IIBN(AL(ASS -

 4eme(ETAGE(N° 33 TANGER،
90000، TANGER(MAROC

 كرين انفورماسيو7 سيسطيم 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل بني 
مكادة القديمة - شارع لند رقم 72 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(77(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
كرين) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

انفورماسيو7 سيسطيم).

غرض الشركة بإيجاز):)-)
خدمات االعالميات واملكتب.

عنوا7 املقر االجتماعي):)محل بني)
 - 72 مكادة القديمة)-)شارع لند رقم)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
(: بالل) كشوط  املرابط  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بالل) كشوط  املرابط  السيد 
عنوانه)ا()حي بوبانة)–)الرهراه تجزئة)

رقم)555) 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بالل) كشوط  املرابط  السيد 
عنوانه)ا()حي بوبانة)–)الرهراه تجزئة)

رقم)555) 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2639.
58(I

GLOBE FIDUCIAIRE

MODERN MOBILITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
27 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
28 ، 3233)، الدار الشيضاء املغرب

MODERN MOBILITY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 7 زنقة 
احمد توكي الطابق الثاني الشقة 
رقم 23 الدار الشيضاء - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536((9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODERN MOBILITY

استيراد،) (: غرض الشركة بإيجاز)

بيع وشراء)أجزاء)السيارات واملركشات)

االلكترونية.

 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

زنقة احمد توكي الطابق الثاني الشقة)

رقم)23)الدار الشيضاء)-)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

 9.533 (: شعشاني) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: املالك) عشد  بادو  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السيد سعيد شعشاني 

قطاع)27)بلوك ر رقم)))شارع الدلب)

الرباط) (23253 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.

السيد بادو عشد املالك عنوانه)ا()

حي الهدى اقامة البستا7)38)زنقة))) 

عمارة)7))شقة))2)ق ج الدار الشيضاء)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() السيد سعيد شعشاني 

قطاع)27)بلوك ر رقم)))شارع الدلب)

الدار) ((3333 الرباط) الرياض  حي 

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827652.
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financial(coach

 STE GHALLAT GUEROUANE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي7 مسير جديد للشركة

financial(coach
 IMM(BUSINESS(CENTER 2 RUE
 BADR(ALKOBRA(N° 13 4EME
 ETAGE - VILLE(NOUVELLE،

53333، مكنا3 املغرب
ste ghallat guerouane sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تعاونية 
النشوية ايت يعزم اكوراي الحاجب 

53333 الحاجب املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76759

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تم تعيي7) 27)دجنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()املوفق)

يوسف كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمكنا3  التجارية 
رقم) تحت  ((3(( فبراير) ((3

.7372222((33(335
587I

ccis-casablanca

FLOR BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd(med(V ، 20200، 98
casablanca اململكة املغربية
FLOR BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 8)2 زنقة 
العرار الطابق ) املكتب 6 - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FLOR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. BEAUTY

إنتاج) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق العطور والشخور.

منتجات) وتسويق  إنتاج  (•

مستحضرات التجميل

والتغليف) التعشئة  (•
للعطور) واالكسسوارات 

ومستحضرات التجميل.
عنوا7 املقر االجتماعي):)8)2)زنقة)

 (3333  -  6 املكتب) (( العرار الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 83.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: فزرو7) حنا7  السيدة 

حصة بقيمة)83)درهم للحصة).

 2333 (: فزرو7) حنا7  السيدة 

بقيمة)83)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فزرو7  حنا7  السيدة 
 (3333 233رقم7)  زنقة) الفرح  حي 

الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فزرو7  حنا7  السيدة 
 (3333 233رقم7)  زنقة) الفرح  حي 

الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)-.

585I

KHOUYI BADIA

SOBIMET SARL AU 
إعال7 متعدد القرارات
KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES
املغرب

 SOBIMET SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: : رقم 

937 الطابق ) مرجا7 ) - 53333 
مكنا3 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.5(752
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
))مرجا7) الطابق) (937 العنوا7:)رقم)
))مكنا3,إلى العنوا7 الجديد:)كراج)
رقم)392)رياض اإلسماعيلية الشطر)

5)ايت والل عي7 عرمة مكنا3.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
))مرجا7) الطابق) (937 العنوا7:)رقم)
))مكنا3,إلى العنوا7 الجديد:)كراج)
رقم)392)رياض اإلسماعيلية الشطر)

5)ايت والل عي7 عرمة مكنا3.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2326.
586I

STE FIDUCIAIRE FOUAD

AYA MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE FOUAD
شارع املسيرة عمارة ماجد شقة رقم 
33 تيفلت ، 25733، تيفلت املغرب
AYA MATERIAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 93 حي 

بام جماعة سيدي عالل الشحراوي - 
25733 تيفلت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.393
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()عشد هللا الحيمر)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
فبراير) ((( بتاريخ) الشهب  حسن بن 

.(3((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

))3))تحت رقم)367.
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املغتي سعيدة

اطو ايكول سعيد طاهري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املغتي سعيدة
27 زنقة شنكيط شقة 7 ص.ب 

62) الراشدية ، 333)5، الراشدية 
املغرب

اطو ايكول سعيد طاهري شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 2 حي 
الشهداء الطابق االول بوتالمي7 - 

333)5 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
257(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اطو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ايكول سعيد طاهري.
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مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لتعليم السياقة..

 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
حي الشهداء)الطابق االول بوتالمي7)-)

333)5)الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
(: علوي) طاهري  سعيد  السيد 
درهم) (233,33 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
علوي) طاهري  سعيد  السيد 
 7(3 تجزئة بوتالمي7 رقم) عنوانه)ا()
الرشيدية)333)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

علوي) طاهري  سعيد  السيد 
 7(3 تجزئة بوتالمي7 رقم) عنوانه)ا()

الرشيدية)333)5)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)337.
588I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 AHSAN
ELECTROMENAGER 

AL MADINA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 AHSAN ELECTROMENAGER

AL MADINA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بوبانة، 7 
، كوماريسشا قطعة 23 بلوك أ إقامة 
7 ، محل 3) طابق األر�سي - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5575

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AHSAN ELECTROMENAGER AL

. MADINA
:)تطشيقات) غرض الشركة بإيجاز)

وخدمات متنوعة
-)شراء)وبيع واستيراد وتمثيل وبيع)
والتلفزيو7) والراديو  املنزلية  األجهزة 
وتغليف) (، بالجملة) والشيع  بالتجزئة 
واملنزلية) املنزلية  املواد  جميع 
واملجتمعية وملحقاتها وكذلك جميع)

املنتجات الوطنية واألجنبية.
-)تركيب وإصالح األجهزة

وتشغيل) وتأجير  وحيازة  إنشاء) (-
جميع األعمال التجارية واملستودعات)
التجزئة) أو  بالجملة  الشيع  ومحالت 
في) تدخل  التي  واملنتجات  لألشياء)

غرض الشركة.
كافة) وتمثيل  وتشغيل  اقتناء) (-

املاركات.
-)االستيراد والتصدير بشكل عام.

العمليات) جميع  (، عام) بشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
باألنشطة) مشاشر  غير  أو  مشاشر 
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أ7)

تعزز تطوير الشركة..
عنوا7 املقر االجتماعي):)بوبانة،)7 
،)كوماريسشا قطعة)23)بلوك أ إقامة)
7)،)محل)3))طابق األر�سي)-)93333 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)233)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: رشيد) الركالوي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الركالوي رشيد عنوانه)ا()

طنجة)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الركالوي رشيد عنوانه)ا()

طنجة)93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52975).
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

TEAM AK CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
TEAM AK CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة، 77 
، شارع حسن الثاني طابق ) رقم 5 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(7979

 (3 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TEAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AK CONSULTING

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

-)مشورة إدارية

-املشورة القانونية واإلدارة ودعم)

األعمال

-)دراسة املشروع

-)خدمات إدارية متنوعة

العمليات) جميع  (، عام) بشكل  (-

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 

باألنشطة) مشاشر  غير  أو  مشاشر 

املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أ7)

تعزز تطوير الشركة..

طنجة،) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

77)،)شارع حسن الثاني طابق)))رقم)

5 - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد أقشال عشد الحكيم)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد أقشال يوسف):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم) عشد  أقشال  السيد 

 93333 الحسيمة) عنوانه)ا()

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا() يوسف  أقشال  السيد 

الحسيمة)93333)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يوسف  أقشال  السيد 

الحسيمة)93333)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52727)..
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HAPPY COMPTA SARL

SOMAHY TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

SOMAHY TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 27 

عسفت سرحاني رقم )2 بني مالل - 
3333) بني مالل املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(775
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( مار3) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()خاليد القادوري)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.333
5.333)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)
مار3) (32 بتاريخ) الحفيض دعلو3 

.(3((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)66).
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NOUSSAH CONSULTING

صوفا موس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD(ZERKTOUNI(ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

صوفا مو3 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي برشيد 
تجزئة زهير رقم 262 - 3333) 

برشيد املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27825

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(2 نونبر) (35 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (2.333.333«
 2.533.333« إلى) درهم») (533.333«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2)3))تحت رقم)2727.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

aSTE AGRI-SUDEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°79
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
aSTE AGRI-SUDEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي رقم 
86 االنارة الرشيدية - 333)5 

الراشيدية املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (25 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
االشغال املختلفة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)22755.
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SAFIGEC

 STE FILALI TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

SAFIGEC

 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT
2 FES، 30000، FES(MAROC

 STE FILALI TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : شارع 
حمام املنامة - حفصة - مسجد 
الزهور 2فا3 - 33333 فا3 

املغربية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(8832

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 37)فبراير) املؤرخ في)
 STE FILALI TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوا7) درهم  (73.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شارع حمام املنامة)
2فا3) الزهور) مسجد  (- حفصة) (-
نتيجة) املغربية  فا3  (33333  -

اللشركة في الخسائر).
و عي7:

و) الينشعي  السيد  السيد)ة()
33333)فا3 املغرب) عنوانه)ا()عمر)

كمصفي))ة()للشركة.
و) العايش  السيد  السيد)ة()
فا3) (33333 املركني) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((3(( فبراير) (37 بتاريخ)
مسجد) (- حفصة) (- املنامة) حمام 
الزهور)2فا3)-)33333)فا3 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))2739/3.
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SHAMS EAU ET ENVIRONNEMENT

 SHAMS EAU ET
ENVIRONNEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

 SHAMS EAU ET
ENVIRONNEMENT

5 شارع عشد هللا بن ياسي7 ع بلدو7 
ط 5 رقم 5 ، 3333)، الدار الشيضاء 

املغرب

 SHAMS EAU ET
ENVIRONNEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا7 مقرها االجتماعي 5 شارع 
عشد هللا بن ياسي7 ع بلدو7 ط 5 
رقم 5 - 3333) الدار الشيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.763932

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(2 ماي) ((( املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
782973- رقم) تحت  ((3(2 يونيو)

.(2777
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SHAMS EAU ET ENVIRONNEMENT

 SHAMS EAU ET
ENVIRONNEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 SHAMS EAU ET
ENVIRONNEMENT

5 شارع عشد هللا بن ياسي7 ع بلدو7 
ط 5 رقم 5 ، 3333)، الدار الشيضاء 

املغرب
 SHAMS EAU ET

ENVIRONNEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي 5 شارع 
عشد هللا بن ياسي7 ع بلدو7 ط 
5 رقم 5 - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.763932

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))ماي)2)3))تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
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دراسة و تركيب أنظمة الطاقات)
املتجددة و الري

أعمال مختلفة و إنشاءات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
782973- رقم) تحت  ((3(2 يونيو)

.(2777
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FIDUCIAIRE AMALOU

 MEUBLES CHRAIBI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér(ETAGE ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 MEUBLES CHRAIBI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

طاح تجزئة سناء الرقم 736/737 - 
3773) الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 يوليوز) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEUBLES CHRAIBI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)•)االستيراد)
والتمثيل) والتسويق  والتجارة 

والسمسرة في جميع املجاالت
املحلي) والتوزيع  والشيع  الشراء) (•

لجميع املنتجات

وتجارة) وتوزيع  وبيع  شراء) (•
الزخرفية) القطع  جميع  وتسويق 
والسجاد) والخارجية  الداخلية 
واألثاث واملفروشات وأقمشة األثاث)

واألعمال الفنية
•)ديكور املفروشات واألثاث

املشاركة في املناقصات العامة) (•
والخاصة

املشاشر) وغير  املشاشر  التقديم  (•
طلشات) أو  (، املسابقات) لجميع 
العامة) العقود  أو  (، العطاءات)
الصناعية) الدراسة  أو  (، والخاصة)
إما) اإلنجاز  مشروع  أو  التجارية  أو 
بالتضامن) أو  الخاص  بالتزامها 

املشترك مع الشركات األخرى
املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
التجارية والصناعية واألوراق املالية)
لحساب) تتم  التي  واملالية  والعقارية 
واملتعلقة بشكل) (، الشركة الحصري)
مشاشر أو غير مشاشر بغرض الشركة)
أو التي من املحتمل أ7 تعزز تطويرها

.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  737/736 الرقم) طاح تجزئة سناء)

3773))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الشرايبي) رضا  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الشرايبي  رضا  السيد 
عي7) (33 رقم) (27 زنقة) (33 حي الفتح)

الشق)3773))الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا الشرايبي عنوانه)ا()حي)
الفتح)33)زنقة)27)رقم)33)عي7 الشق)

3773))الدارالشيضاء)الدارالشيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827676.

597I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

LAHSINI لحسيني اند كو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
285 شارع زرقطوني اقامة 

الزرقطوني الطابق الساد3 ، 
3233)، الدار الشيضاء املغرب

لحسيني اند كو LAHSINI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 232 
شارع انفا إقامة أزور مكتب 22 ب - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536379
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لحسيني)

. LAHSINI(اند كو
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتنظيمية) اإلستراتيجية  املشورة 
والتشغيلية لصالح األفراد والشركات)

واملؤسسات واألقاليم.
والتقارير) الدراسات  تطوير  (•

والتحليالت.
واملؤسسات) الشركات  دعم  (•
وتقييم) وتنفيذ  تحديد  في  واألقاليم 
البرامج) وإطالق  االستراتيجيات 

والتنظيم والتنمية االقتصادية.
وتسهيل برامج) تصميم وإنشاء) (•

التوعية ودعم التدريب.
وإنتاج) وتحرير  وإنشاء) تصميم  (•
والسمعي) التحريري  املحتوى 

الشصري.
تنظيم الفعاليات واالجتماعات) (•

لتعزيز روح املشادرة و ريادة األعمال.
•)تصميم وإنشاء)وترويج املنصات)

الرقمية.

 232 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- 22)ب) شارع انفا إقامة أزور مكتب)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)233)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد إسماعيل لحسيني)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
533)حصة) (: السيدة سناء)قنيني)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لحسيني) إسماعيل  السيد 
)6)محج حسن السكتاني) عنوانه)ا()
 (3333  23 الشقة) (35 الطابق)

الدارالشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() قنيني  سناء) السيدة 
الطابق) السكتاني  حسن  محج  (6(
35)الشقة)23 3333))الدار الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لحسيني) إسماعيل  السيد 
)6)محج حسن السكتاني) عنوانه)ا()
الدار) ((3333 23 35)الشقة) الطابق)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827768.

598I

امغار عشد الغافور

TRANS VERSYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

امغار عشد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
2 الطابق االول تطوا7 ، 93333، 

تطوا7 املغرب
TRANS VERSYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي هوتة 

الشحر طريق مكاد وادالو تطوا7 - 
93333 تطوا7 املغرب.
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تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33997
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (32 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الهوا3 محمد كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)759.

599I

NEGOCEMAR

KRIAUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°2(

90000 ،، طنجة املغرب
KRIAUTO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ابراج 
طنجة, شارع نارودانت, اقامة 6, 
مكتب رقم )2, طنجة - 93333 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.86332

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تقرر حل) 7))فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مشلغ) (KRIAUTO الوحيد) الشريك 
وعنوا7) درهم  (23.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي ابراج طنجة,)شارع)
 ,2( مكتب رقم) (,6 اقامة) نارودانت,)
طنجة)-)93333)طنجة املغرب نتيجة)
وإدارة) التسويق  في  الخبرة  قلة  (: ل)

املشاريع
ابراج) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ’6 اقامة) نارودانت,) شارع  طنجة,)
 93333 (- طنجة) (,2( رقم) مكتب 

طنجة املغرب.)

و عي7:
السيد)ة()دنيا عماري و عنوانه)ا()
تجزئة باب الشحر,)فيال رقم)27,)طنجة)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)8)3).

633I

FIDUMOUHIB

TIMOULAY FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUMOUHIB
 DAKHLA(HAY(ENNAHDA،
73000، DAKHLA(MAROC

TIMOULAY FOOD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 HAY EL وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 AOUDA 1 N°118 CENTRE(BIR
 GUENDOUZ PCE AOUSSERD.

 DAKHLA 73000 DAKHLA
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(36(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIMOULAY FOOD

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRAITEUR, RESTURANTS
 COLLECTIVITE ET AUTRE

SERVICES
 CAFE, RESTAURANT,  -
 SALON DE THE, PATISSERIE,

.SNACK
 HAY EL (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 AOUDA 2 N°228 CENTRE BIR
 GUENDOUZ PCE AOUSSERD.
 DAKHLA 73333 DAKHLA

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 AHMED EL السيد)
بقيمة) حصة  (MOUADENE : 533

233)درهم للحصة).
 ABDERRAHIM السيد)
حصة بقيمة) (BENBRAHIM : 533

233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 AHMED EL السيد)
 DR عنوانه)ا() (MOUADENE
 TIMOULAY OUFELLA 82353

.GUELMIM MAROC
 ABDERRAHIM السيد)
 DR عنوانه)ا() (BENBRAHIM
 TIMOULAY OUFELLA 82353

.GUELMIM MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 AHMED EL السيد)
 DR عنوانه)ا() (MOUADENE
 TIMOULAY OUFELLA 82353

GUELMIM MAROC
 ABDERRAHIM السيد)
 DR عنوانه)ا() (BENBRAHIM
 TIMOULAY OUFELLA 82353

GUELMIM MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)))3)/59).
632I

KAMA SERVICE

JOB ASSALING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 7353)، سيدي بنور املغرب
JOB ASSALING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بام الشطر 
الثاني الواليدية سيدي بنور - 
)5)7) سيدي بنور املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2223
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)37)مار3)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»بام الشطر الثاني الواليدية سيدي)
سيدي بنور املغرب») ((7(5( (- بنور)
بدوار) الكائن  السفلي  »الطابق  إلى)
(- بنور) سيدي  الواليدية  الششوقات 

)5)7))سيدي بنور املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم))7.
63(I

KAMA SERVICE

JOB ASSALING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

KAMA SERVICE
شقة رقم ) إقامة أميرة سيدي بنور 

، 7353)، سيدي بنور املغرب
JOB ASSALING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي بام الشطر 
الثاني الواليدية سيدي بنور - 
)5)7) سيدي بنور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2223
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 PROMOTEUR(منعش عقاري(-(

IMMOBILIER
 MARCHANDبيع مواد الشناء (- (
 DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم))7.
633I

DRIEB & ASSOCIES

MYZA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

MYZA INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
22 يناير وزنقة مصطفى ملعاني، 

الطابق 3 املكتب 28 - 3233) الدار 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536(93

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MYZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخارج)

لفائدتها أو لفائدة الغير:
-)مقهى،)مقشدة،)مطعم للوجشات)

الخفيفة وقاعة شاي)؛

لجميع) واإلستغالل  اإلنشاء) (-

واملطاعم) والفنادق  املقاهي 

املثلجات) ومحالت  واملقشدات 

واملخبزات.

واإلستغالل املشاشر أو) اإلنشاء) (-

الغير املشاشر لجميع املطاعم للوجشات)

الخفيفة والوجشات السريعة؛

-)تنظيم وإدارة أي حدث احتفالي)

أو كوكتيل وأي نشاط تموين)؛

الحيازة) عمليات  جميع  (-

املمتلكات) جميع  وبيع  واإلستغالل 

املنقولة أو غير املنقولة ذات الطابع)

الفندقي املطعمي أو السياحي؛

اإلقامة) أماكن  كراء) أو  الشراء) (-

واملطاعم أو املنشآت الترفيهية)؛

جميع) تحت  واإلقتناء) اإلنشاء) (-

(، والتشادل) (، واملساهمة) (، أشكاله)

القيمة) وإضفاء) وتحويل  (، والتأجير)

لألصول التجارية؛

املشاورة) ومهمة  املشاركة،) (-

والتمثيل للقنوات أو الهيئات املهنية)

وفي) املغرب  في  الدولية  أو  الوطنية 

الخارج؛

املشورة واملساعدة في التكوين) (-

املنهي والتوظيف واملوارد البشرية)؛

غير) أو  املشاشرة  املشاركة  (-

املشاشرة للشركة في جميع العمليات)

التجارية التي قد تكو7 مرتشطة بأحد)

طريق) عن  أعاله  املذكورة  األغراض 

أو فروع جديدة عن) شركات  إنشاء)

طريق املساهمة أو االكتتاب أو شراء)

األوراق املالية أو الحقوق االجتماعية)

أو االندماجات أو املشاركة أو غيرها)؛

جميع) واستيراد  وتأجير  اقتناء) (-

األجهزة أو املواد أو اآلالت أو املنتجات)

املواد) من  غيرها  أو  األولية  املواد  أو 

الالزمة لتحقيق غرض الشركة.

جميع العمليات) (، وبشكل أعم) (-

واملنقولة) الصناعية  التجارية 
تكو7) قد  التي  واملالية  والعقارية 

مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

باألهداف املحددة أعاله أو التي قد)

تعزز تطوير الشركة.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبصورة 

واملالية) والصناعية  التجارية 

املرتشطة بشكل مشاشر أو) واملنقولة،)

أعاله) املذكورة  باألشياء) مشاشر  غير 

تحقيقها) تعزز  أ7  يمكن  التي  أو  (،

وتطويرها.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

مصطفى) وزنقة  يناير  (22 شارع)

ملعاني،)الطابق)3)املكتب)28 - 3233) 

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضوا7 عي�سى):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: ابن الزيات) السيدة صفاء)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عي�سى  رضوا7  السيد 

مركز مليلة)23333)بنسليما7 املغرب.

الزيات) ابن  صفاء) السيدة 

إقامة) الكورنيش  شارع  عنوانه)ا()

ش) (( ط) (5 عمارة) (( املنار) حدائق 

الشيضاء) الدار  ((3533 بوركو7) (7

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عي�سى  رضوا7  السيد 

مركز مليلة)23333)بنسليما7 املغرب

الزيات) ابن  صفاء) السيدة 

إقامة) الكورنيش  شارع  عنوانه)ا()

ش) (( ط) (5 عمارة) (( املنار) حدائق 

الشيضاء) الدار  ((3533 بوركو7) (7

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827559.

637I

NABIL SOUBAIRI

STE GO PARA MEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC
STE GO PARA MEK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي 23 اقامة نور شارع تلمسا7 
- 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 ماي) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GO PARA MEK
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

ششه صيدلة بالتقسيط.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اقامة نور شارع تلمسا7) (23 االر�سي)

- 53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة وفاء)برزم):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() برزم  وفاء) السيدة 
زنقة الجزائر م ج) (5 اقامة لينا شقة)

53333)مكنا3 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() برزم  وفاء) السيدة 
زنقة الجزائر م ج) (5 اقامة لينا شقة)

53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (37 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

2)3))تحت رقم)797).
635I

3C-AUDIT

AFFAIRES ET JURIDIQUE
إعال7 متعدد القرارات

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er(étage(Appt 11

Quartier(des(hôpitaux 30
 الدارالشيضاء - 3533) الدار 

الشيضاء املغرب.
 AFFAIRES ET JURIDIQUE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم )) باملاريس الدارالشيضاء - 
3373) الدار الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(76939
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) (26 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) جميع  نقل  على  املوافقة 
املتدخلي7 بي7 السيد أندريه بارول و)

السيد الحفيدي محمد محمود)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير السيد أندريه مارسيل)

بارول
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) للشركة  تسمية مسير جديد 

الحفي�سي محمد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)835838.
636I

EURODEFI

TREASURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 229
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
TREASURY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
ابو محاسي7 العرواني معاريف - 

333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535663

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TREASURY
مستشار) (: غرض الشركة بإيجاز)
األعمال ومستشار إدارة النقد والنقد)

األخرى.
39)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
(- معاريف) العرواني  محاسي7  ابو 

333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
محمد) رحال  سيدي  السيد 
محاسي7) ابو  شارع  ((2 عنوانه)ا()
الدار) ((333 معاريف) العرواني 

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) رحال  سيدي  السيد 

محاسي7) ابو  شارع  ((2 عنوانه)ا()

الدار) ((333 معاريف) العرواني 

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827225.

637I

M&T OFFICE

BMJH GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M&T OFFICE

 RUE MOHAMED SEMIHA

 IMM 77 ETG 10 N 57 ، 20000،

casablanca maroc

BMJH GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 شارع 

محمد سميحه الدور 23 رقم 57 - 

3533) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537732

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BMJH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.GROUP

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتحويل وبيع اللحوم واملواد الغذائية.

77)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  57 رقم) (23 محمد سميحه الدور)

3533))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)3.733.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

جعفر:) ابن  أدم  حكيم  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (5.667

للحصة).

 5.667 (: السيد جواد ابن جعفر)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد مفدي ابن جعفر):)5.666 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

(: جعفر) ابن  أدم  حكيم  السيد 

566733)بقيمة)233)درهم.

السيد جواد ابن جعفر):)566733 

بقيمة)233)درهم.

(: جعفر) ابن  مفدي  السيد 

566633)بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

جعفر) ابن  أدم  حكيم  السيد 

عنوانه)ا()الدار الشيضاء)3533))الدار)

الشيضاء)املغرب.

السيد جواد ابن جعفر عنوانه)ا()

3533))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

السيد مفدي ابن جعفر عنوانه)ا()

3533))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

جعفر) ابن  أدم  حكيم  السيد 

عنوانه)ا()الدار الشيضاء)3533))الدار)

الشيضاء)املغرب

السيد جواد ابن جعفر عنوانه)ا()

3533))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب

السيد مفدي ابن جعفر عنوانه)ا()

3533))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)-.

638I
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aice compta

 TAIBA AL-MADINA
AGRICULTURAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 TAIBA AL-MADINA

AGRICULTURAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

كلميمة إقامة لو لوفغ رقم اإلقامة 
653 الطابق 7 الشقة 22 - 3333) 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAIBA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. AL-MADINA AGRICULTURAL
ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املزارع.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
لوفغ رقم اإلقامة) لو  إقامة  كلميمة 
 (3333  -  22 الشقة) (7 الطابق) (653

الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة رجاء)زهير):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا() زهير  رجاء) السيدة 
العربية) اململكة  جدة  (3 البساتي7)

السعودية)33))))جدة السعودية).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن حاتم بن احمد)
العربية) اململكة  عنوانه)ا() كردي 
السعودية) (99(32 السعودية)

السعودية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827722.
639I

somadik

ANDOUR
إعال7 متعدد القرارات

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

ANDOUR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: زنقة عشدة 
رقم 37 حي الحجري - - العيو7 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(3((2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) (29 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
ليصشح) الشركة  اسم  تغيير  مايلي:)

EBREX TOURS
على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 
حي) السى  الشركة  مقر  تحويل  مايلي:)
عمارة) (37 رقم) (A موالي رشيد بلوك)

غزة العيو7
على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 
من) الشركة  راسمال  رفع  مايلي:)
الى.3.333.333  درهم  (233.333

درهم
على) ينص  الذي  (:37 رقم) قرار 
كراء) الشركة  نشاط  تغيير  مايلي:)

السيارات بدو7 سائق

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 
مايلي:)33.37.36.37.)3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)723.
623I

la sincérité(إنتمائية(

TRANS LILAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
la sincérité إنتمائية

زنقة بئر أنزرا7 عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فا3 ، 

33333، فا3 املغرب
TRANS LILAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 29 

زنقة عمر املختار قيسارية التلمساني 
- 33333 فا3 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.76657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»333.333)درهم»)أي من)»273.333 
عن) درهم») (533.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2365.
622I

NAC CONSEIL

STE RISCOMAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
NAC CONSEIL

 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU
 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE

 ATLAS(FES ، 30000، FES
MAROC

STE RISCOMAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
يوسف اوالد الطيب فا3 املغرب - 

33333 فا3 املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.63299

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»733.333)درهم»)أي من)»233.333 
عن) درهم») (533.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7)23.
62(I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

FLEMING PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL
 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
FLEMING PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة، 

8، زنقة w جيراري 5 تجزئة جيراري 
5 قطعة رقم 53 - 93333 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87339

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)39)مار3)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»طنجة،)8،)زنقة)w)جيراري)5)تجزئة)
 93333  -  53 قطعة رقم) (5 جيراري)
زنقة) »طنجة  إلى) املغرب») طنجة 
(- 39)حي مسترخوش) املجاهدين رقم)

93333)طنجة املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52938).

623I
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مكتب املحاسشة الصالحي

GLOBAL SERVICES ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

63333، وجدة املغرب

 GLOBAL SERVICES ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البستا37 شارع عشد الرحما7 

املختاري رقم 63 - 63333 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38982

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL SERVICES ORIENT

2/.وكالة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تحويل األموال.

)/)الوساطة املالية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الرحما7) عشد  شارع  البستا37)

وجدة) (63333  -  63 رقم) املختاري 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: زروقي) سناء) السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زروقي  سناء) السيدة 
شارع عشد الرحما7 املختاري تجزئة)
البستا37)رقم أو589 63333)وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زروقي  سناء) السيدة 
تجزئة) املختاري  الرحما7  عشد 
البستا37)رقم أو589 63333)وجدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)55).
627I

LEADER FIN

 LE MONDE DE
LOTISEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو3» 
E» الطابق الثاني املكتب )2 الدار 
بيضاء، 3533)، الدار بيضاء املغرب
 LE MONDE DE LOTISEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
احمد املجاتي إقامة األلب الطابق2 

رقم 8 املعاريف الدار الشيضاء 
3333) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(5775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDE DE LOTISEMENT
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
والتجاري) العقاري  الترويج  (-
اقتناء)أرض للشناء)على أرض جماعية)
(، التجاري) أو  السكني  لالستخدام 
الترويج لجميع األشكال بشكل عام)
املتعلقة) العمليات  جميع  تحقيق  (،
بنشاط شركات املقاوالت أو املطورين)
أو) متنوعة  أعمال  (، العقاريي7)

إنشاءات
-)اقتناء)جميع أعمال التنقيب عن)
األرا�سي الحضرية والريفية وتقسيم)

األرا�سي الحضرية لشيعها
لألعمال) العامة  املقاوالت  (-
مجال) في  أنواعها  بكافة  والخدمات 
لصالح) املدنية  والهندسة  الشناء)

القطاع العام أو الخاص
الصحي) الصرف  أعمال  جميع  (-

والطرق
املنتجات) واستيراد  تصدير  (-

املادية واملادية بأنواعها
جميع) في  وسيلة  بأي  املشاركة  (-
التي) أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
سيتم إنشاؤها والتي قد تكو7 مرتشطة)
لغرض الشركة)،)وال سيما عن طريق)
اشتراكات) في  جديدة  أسهم  إنشاء)

املساهمة.
(
ً
أيا عمليات  أي  (، عامة) وبصفة 
مشاشر) غير  أو  مشاشر  بشكل  كانت 
قد) والتي  الرئي�سي  بالهدف  تتعلق 

تسهل االمتداد والتطوير.
زنقة) (23 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
احمد املجاتي إقامة األلب الطابق2 
الشيضاء) الدار  املعاريف  (8 رقم)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: حشيبي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حشيبي  رشيد  السيد 
إيطاليا)3333)ميالنو إيطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حشيبي  رشيد  السيد 
إيطاليا)3333)ميالنو إيطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)837288.
625I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 LEANENVIRONNEMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 LeanEnvironnement SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النخيل قطعة ) الطابق 3 ف د 25-
25ا دوار لجرينات - 7333) الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29383

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LeanEnvironnement SARL AU
*بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشراء)الخردة املعدنية
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إدارة) وخدمات  التلوث  *إزالة 
النفايات األخرى.

*التفكيك.)حطام
والنظافة) املشاني  *تنظيف 

الصناعية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
25- 3)ف د) ))الطابق) النخيل قطعة)
25ا دوار لجرينات)-)7333))الجديدة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد الشرقاوي ياسي7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ياسي7) الشرقاوي  السيد 
 6 رقم) (7 النخيل) تجزئة  عنوانه)ا()

7333))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ياسي7) الشرقاوي  السيد 
 6 رقم) (7 النخيل) تجزئة  عنوانه)ا()

7333))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)26)فبراير)

))3))تحت رقم)7533).
626I

International Juris Consulting

 GREEN AGENCY HOLDING
OFFSHORE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي7 مسير جديد للشركة

International Juris Consulting
 Ave(Mohamed(V 45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger
 Green(Agency(Holding(Offshore

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 283 شارع 
ولي العهد محل رقم 23 - 93333 

طنجة اململكة املغربية.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.8(5(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) (22 املؤرخ في)

آيت) السيد)ة() للشركة  مسير جديد 

مسعود نبيل كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (3( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)2973.

627I

FIDUGRA

TERRE HAPPY ACT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شارع محمد الخامس عمارة امنار 

رقم 7) الطابق الثالث انزكا7 ، 

86253، اكادير املغرب

Terre Happy ACT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

 TEMARISS موطنة لدى شركة

CONSULTING بشالطو رقم 37 

الطابق االول دار الريس شارع 9) 

فبراير تالشورجت اكادير - 83333 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Terre (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Happy ACT

2()تكوين) (: غرض الشركة بإيجاز)

املوضفي7

)()مركز تكوين

3()تنطيم االحداث.

(: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 TEMARISS شركة) لدى  موطنة 

 37 رقم) بشالطو  (CONSULTING

 (9 شارع) الريس  دار  االول  الطابق 

 83333 (- اكادير) تالشورجت  فبراير 

اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: دالل) فراكسو  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فراكسو دالل  السيدة 
كورنو7) (63833 الفاييت) (3( رقم)

دوفيغن فرنسا).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() دالل  فراكسو  السيد 
كورنو7) (63833 الفاييت) (3( رثم)

دوفيغن فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((8 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238777.

628I

ائتمانية ماجسترال

FES ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية ماجسترال

تجزئة السيكو7 القطعة 7/27 زاوية 
زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 

األطلس فا3 ، 33233، فا3 

املغرب

FES ZONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 77 

شارع محمد السالوي فا3 - 33333 

فا3 املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقرر حل) 35)فبراير) املؤرخ في)
 FES شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ZONE)مشلغ رأسمالها)23.333)درهم)
 77 رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 
شارع محمد السالوي فا3)-)33333 
فا3 املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق)

الهدف االجتماعي).
 77 و حدد مقر التصفية ب رقم)
شارع محمد السالوي فا3)-)33333 

فا3 املغرب).)
و عي7:

و) املعتصم  محمد  السيد)ة()
جنا7 الحري�سي بندباب) (8 عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  فا3  (33333

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)رقم)77)شارع محمد السالوي فا3)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

3)3))تحت رقم)3)3)/2633.
629I

EXPROX SARL AU

SF AUTOMOBILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 
الطابق الثاني عي7 حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب
SF AUTOMOBILE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
املغرب العربي عمارة الزبيري 

الطابق الثاني عي7 حرودة - 6833) 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33273
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTOMOBILE

بيع شراء) (: غرض الشركة بإيجاز)

املركشات

إصالح هياكل املركشات

تجارة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املغرب العربي عمارة الزبيري الطابق)

الثاني عي7 حرودة)-)6833))املحمدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الستاتي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الستاتي  خالد  السيد 
زنقة البشير اإلبراهيمي زاوية ليشور7)

 27 شقة) (5 )طابق) شرف) إقامة 

3325))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الستاتي  خالد  السيد 
زنقة البشير اإلبراهيمي زاوية ليشور7)

 27 شقة) (5 )طابق) شرف) إقامة 

3325))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)9)5.

6(3I

EXPROX SARL AU

AR SHOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 

الطابق الثاني عي7 حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب

AR SHOES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
املغرب العربي عمارة الزبيري 

الطابق الثاني عي7 حرودة - 8633) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHOES

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحذية-)االستيراد والتصدير)-)شراء)

وبيع جميع منتجات األحذية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املغرب العربي عمارة الزبيري الطابق)

الثاني عي7 حرودة)-)8633))املحمدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عامري حسن):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: اودمنات عشد هللا) السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسن  عامري  السيد 
تيط) (7 أوه رقم) الغربية عمارة  امل 
9673))الدار الشيضاء) مليل الشيضاء)

املغرب.
هللا) عشد  اودمنات  السيد 
 (3 رقم) (3 إقامة الهدى ع) عنوانه)ا()
شارع محمد بوزيا7 الشيضاء)3663) 

الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حسن  عامري  السيد 
تيط) (7 أوه رقم) الغربية عمارة  امل 
9673))الدار الشيضاء) مليل الشيضاء)

املغرب
هللا) عشد  اودمنات  السيد 
 (3 رقم) (3 إقامة الهدى ع) عنوانه)ا()
شارع محمد بوزيا7 الشيضاء)3663) 

الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)788.
6(2I

CAFIGEC

AMDEQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
AMDEQ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الزهور الطابق 9 
الشقة 6) - 3233) الدار الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3(769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 36)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 23.333 رأسمالها) مشلغ  (AMDEQ
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
الزهور) اقامة  الزرقطوني  شارع  (59
6) - 3233))الدار) 9)الشقة) الطابق)
الشيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزمة مالية)

و اقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب)59)شارع)
 9 الطابق) الزهور  اقامة  الزرقطوني 
الشيضاء) الدار  ((3233  -  (6 الشقة)

املغرب.)
و عي7:

و) شكور  فاطمة  السيد)ة()
عنوانه)ا()زنقة)))تجزئة ليزارين طابق)
الدار) ((3233 املعاريف) (8 شثة) (3
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)822968.
6((I

CAFIGEC

 SAMA
 ACCOMPAGNEMENT ET

COTCHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 SAMA ACCOMPAGNEMENT ET
COTCHING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : )3) 
شارع عشد املومن رقم 5 الطابق 
السفلي - 3233) الدار الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.36((99
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(( يناير) (36 املؤرخ في)
 SAMA ACCOMPAGNEMENT ET
شركة ذات مسؤولية) (COTCHING
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
عشد) شارع  ((3( اإلجتماعي) مقرها 
(- السفلي) الطابق  (5 رقم) املومن 
الدار الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3233

ل-)أزمة مالية و اقتصادية.
و عي7:

و) لعوينة  ايما7  السيد)ة()
اقامة الورود طابق) (5 رقم) عنوانه)ا()
))شقة)))5)زاوية الداخلة و القد3)
الشيضاء) الدار  ((3233 الشق) عي7 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)36)يناير)))3))وفي))3))شارع)
(- الطابق السفلي) (5 عشد املومن رقم)

3233))الدار الشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)822977.
6(3I

CAFIGEC

AB INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
AB INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 723 ، 
شارع الزرقطوني اقامة حماد 32 - 

3233) الدار الشيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.735837

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (3(( فبراير) ((5 في) املؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 AB الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
رأسمالها) مشلغ  (INTERNATIONAL
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
الزرقطوني) شارع  (، (723 اإلجتماعي)
الدار) ((3233  -  32 حماد) اقامة 
الشيضاء)املغرب نتيجة ل):)أزمة مالية)

و اقتصادية.
(، (723 التصفية ب) مقر  و حدد 
 -  32 شارع الزرقطوني اقامة حماد)

3233))الدار الشيضاء)املغرب.)
و عي7:

و) بلهنيد  خديجة  السيد)ة()
73)شارع موالي اسماعيل) عنوانه)ا()
الدار) ((3233 ص 3) (3 رقم) طابق 
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823935.
6(7I

ائتمانية ماجسترال

FES ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكو7 القطعة 7/27 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس فا3 ، 33233، فا3 

املغرب
FES ZONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : رقم 77 

شارع محمد السالوي فا3 - 33333 
فا3 املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.62275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقرر حل) 23)فبراير) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (FES ZONE
 23.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 

درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم)
(- فا3) السالوي  محمد  شارع  (77
لعدم) نتيجة  املغرب  فا3  (33333

تحيقيق الهدف االجتماعي).
و عي7:

و) املعتصم  محمد  السيد)ة()
8 23)جنا7 الحري�سي) رقم) عنوانه)ا()
املغرب) فا3  (33333 فا3) بندباب 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 77 وفي رقم) ((3(3 فبراير) (23 بتاريخ)
شارع محمد السالوي فا3)-)33333 

فا3 املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (23 بتاريخ) بفا3  التجارية 

3)3))تحت رقم)3)3)/2665.
6(5I

ائتمانية ماجسترال

 SERHROUCHNI IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكو7 القطعة 7/27 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس فا3 ، 33233، فا3 

املغرب
 SERHROUCHNI IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سجلماسة زنقة 3 متجر رقم 23 

طريق ايموزار فا3 - 33333 فا3 
املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.59387
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)26)أكتوبر)329))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SERHROUCHNI الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مشلغ  (IMPORT EXPORT
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

 3 اإلجتماعي تجزئة سجلماسة زنقة)
(- طريق ايموزار فا3) (23 متجر رقم)
33333)فا3 املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الهدف االجتماعي).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 23 رقم) متجر  (3 زنقة) سجلماسة 
فا3) (33333 (- طريق ايموزار فا3)

املغرب).)
و عي7:

عشد العالي الرحماني و) السيد)ة()
عنوانه)ا()75)زنقة)2)حي رجاء)موالي)
الكامل)33333)فا3 املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)تجزئة سجلماسة زنقة)3)متجر رقم)

23)طريق ايموزار فا3)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

3)3))تحت رقم)3)3)/2683.

6(6I

ائتمانية ماجسترال

 SERHROUCHNI IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكو7 القطعة 7/27 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس فا3 ، 33233، فا3 

املغرب
 SERHROUCHNI IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
سجلماسة زنقة 3 متجر رقم 23 

طريق ايموزار فا3 - 33333 فا3 
املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.59387
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((329 دجنبر) (33 في) املؤرخ 

 SERHROUCHNI IMPORT حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (EXPORT

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)

سجلماسة) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
23)طريق ايموزار) متجر رقم) (3 زنقة)

فا3 املغرب نتيجة) (33333 (- فا3)

لعدم تحقيق الهدف االجتماعي).

و عي7:

عشد العالي الرحماني و) السيد)ة()
عنوانه)ا()75)زنقة)2)حي رجاء)موالي)

الكامل)33333)فا3 املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((329 شتنبر) (33 بتاريخ)

 23 رقم) متجر  (3 زنقة) سجلماسة 

فا3) (33333 (- طريق ايموزار فا3)

املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((2 بتاريخ) بفا3  التجارية 

3)3))تحت رقم)3)3)/2772.

6(7I

ML EXPERTS

MONOLITHE SA
تأسيس شركة املساهمة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

MONOLITHE SA »شركة 

املساهمة» 

وعنوا7 مقرها االجتماعي: مجمع 

بوسكورة لألعمال ، مركز اجتماعات 

بوسكورة ، موطور فيالج ، الطابق 

األول RP 3011، KM 6 ، طريق 

بوسكورة ، الدار الشيضاء -، 3333) 

الدار الشيضاء املغرب

إعال7 عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.537739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (36
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONOLITHE SA
تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املطاعم ومنافذ بيع الخمور.
-)تقديم الطعام والتسليم.

-)تشغيل قاعات االجتماعات)؛
-)تشغيل النوادي الليلية.

االتصاالت) في  االستشارات  (-
وصور) باإلعالنات  األحداث  وتنظيم 

العالمة التجارية)؛
-)تنظيم أو تقديم املشورة أو إنتاج)
أنواع) وجميع  واملهرجانات  العروض 

األحداث)؛
إدارة أي أصل تجاري له عالقة) (-
باملطاعم أو قاعة املؤتمرات أو امللهى)

الليلي)؛
أو) ممتلكات  على  االستحواذ  (-
حصص في أي شركات أو مؤسسات)

وشراء)أسهم أو أوراق مالية)؛
للشركة) يجوز  (، عامة) وبصفة  (-
أو) التجارية  املعامالت  جميع  تنفيذ 
الصناعية أو املالية أو املنقولة أو غير)
املنقولة املتعلقة بشكل مشاشر أو غير)
مشاشر لغرض الشركة املحدد أعاله أو)
التي من املحتمل أ7 تسهل التشغيل)

أو التطوير في املغرب أو الخارج).
مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بوسكورة لألعمال)،)مركز اجتماعات)
الطابق) (، موطور فيالج) (، بوسكورة)
طريق) (، (RP( 3011،( KM( 6 األول)
 (3333 (- الدار الشيضاء) (، بوسكورة)

الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 333.333 ويشلغ رأسمال الشركة)

درهم،
مقسم كالتالي:

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 
الرقابة:)

اوزاني) ادريس  موالي  السيد 

عضو في املجلس) توهامي بصفته)ا()

إد7) كاليفورنيا  عنوانه)ا() اإلداري 

النواصر) (، بوسكورة) (، ((3 فيال رقم)

333))الدار الشيضاء)املغرب

مّنا) آيت  الدين  جمال  السيد 

عضو في املجلس اإلداري) بصفته)ا()

فيال آيت) (، شارع الفيالت) عنوانه)ا()

(***** ؛) املغرب) (- املحمدية) منا،)

املحمدية املغرب

السيد ماجد آيت مّنا بصفته)ا()

عنوانه)ا() اإلداري  املجلس  في  عضو 

منا،) آيت  فيال  (، الفيالت) شارع 

املحمدية)-)املغرب)؛)*****)املحمدية)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا( السيد محمد بناني الضخامة)

عنوانه)ا() حسابات  مراقب  بصفته 

 9 عمارة) غاندي  شارع  مول  غاندي 

الشيضاء) الدار  ((3333 الرابع) الدور 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82788.

6(8I

SYNERG

 LES JOYEUX DE LA

QUINCAILLERIE
إعال7 متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD(ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

 LES JOYEUX DE LA

QUINCAILLERIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: الدار 

الشيضاء – 65)، شارع الزرقطوني 

الطابق 9 الرقم )9 - 3233) الدار 

الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.758782

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
التصفية) حساب  على  املوافقة  (-

النهائية
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
-)منح االبراء)للمصفي ومعاينة إغالق)

التصفية)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825379.
6(9I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

RAZAN PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT(EL(MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER(ETAGE(DEROUA ،
26200، BERRECHID(MAROC
RAZAN PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

نايت رقم )8 شقة 3 الطابق االول 
الدروة برشيد برشيد 33)6) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26352
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAZAN PROMO
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االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطابق االول) (3 شقة) (8( نايت رقم)

الدروة برشيد برشيد)33)6))برشيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد زيتوني نشوي)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: عطار) مصطفي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نشوي  زيتوني  السيد 

تجزئة الوردة زنقة)73)رقم)39)سيدي)

مومن الشيضاء)33)6))الدار الشيضاء)

املغرب.

السيد مصطفي عطار عنوانه)ا()

حي منظرنا زنقة)3))رقم)2)))الطابق)

عي7 الشق الدار الشيضاء) (7 شقة) (3

33)6))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نشوي  زيتوني  السيد 

تجزئة الوردة زنقة)73)رقم)39)سيدي)

مومن الشيضاء)33)6))الدار الشيضاء)

املغرب

السيد مصطفي عطار عنوانه)ا()

حي منظرنا زنقة)3))رقم)2)))الطابق)

عي7 الشق الدار الشيضاء) (7 شقة) (3

33)6))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))3))تحت رقم)-.

633I

STE FIPARK

SOCIETE L›HAMCON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 7(

 AIN(SMEN(FES ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE L›HAMCON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 
الفرابي ساحة االسلحة - 53333 

مكنا3 املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(3739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

شريفي علوي حفيظ كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)858.
632I

HM-GRUE

HM-GRUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HM-GRUE
33 شقة 8 أحمد لوكلي حسا7 
الرباط ، 23333، الرباط املغرب

HM-GRUE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33 شقة 
8 أحمد لوكيلي حسا7 الرباط - 

3)233 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

258(93
 (2 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 دجنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
HM- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GRUE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أداة آلية أو آالت كشيرة.
33)شقة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
(- الرباط) حسا7  لوكيلي  أحمد  (8

3)233)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: السيد محمد املوح)

بقيمة)53.333)درهم للحصة).
 533 (: اليعقوب) حفيظ  السيد 
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املوح  محمد  السيد 
تجزئة الحمد) (38 العمارة) ((29 شقة)
 2(333 تمارة) عتيق  عي7  (36 بلوك)

تمارة املغرب.
السيد حفيظ اليعقوب عنوانه)ا()
الياقوت) اقامة  (2( شقة) (7 العمارة)

بوزنيقة)23233)بوزنيقة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املوح  محمد  السيد 
تجزئة الحمد) (38 العمارة) ((29 شقة)
 2(333 تمارة) عتيق  عي7  (36 بلوك)

تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)2775.
63(I

AZ CONSULTANTS

JMZ Concept
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
272 شارع حسن األول، الطابق 
الرابع ، 3333)، الدارالشيضاء 

املغرب

JMZ Concept شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة 22 

مكتب 5، الطابق الثاني زنقة ضاية 

عواء اكدال - 23233 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

258777

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 JMZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Concept

الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الكهربائية و االلكترونية.

عنوا7 املقر االجتماعي):)عمارة)22 

الطابق الثاني زنقة ضاية) (،5 مكتب)

عواء)اكدال)-)23233)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

533.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

5.333)حصة) السيد الزبير مزالي):)

بقيمة)53)درهم للحصة).

:)دراجة نارية) السيد محمد مزالي)

من نوع)BMW)بقيمة)53)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مزالي  الزبير  السيد 

 2833 فيلفورد) (66 كلويتينكسترات)

بروكسيل بلجيكا.

عنوانه)ا() مزالي  محمد  السيد 
رقم)7)شارع ابن سينا حي النصر م ج)

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مزالي  الزبير  السيد 

 2833 فيلفورد) (66 كلويتينكسترات)

بروكسيل بلجيكا
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)3)7))2.

633I

EXPROX SARL AU

GENELTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبيري 

الطابق الثاني عي7 حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب

GENELTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

املغرب العربي عمارة الزبيري الطابق 

الثاني عي7 حرودة الرقم البريدي 98 

- 8633) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

33239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GENELTEC

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-الصناعة) الكهربائية) التركيشات 

في) كهربائي  مقاول  الكهروميكانييية-)

بناء)الكمشيوتر الصناعي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املغرب العربي عمارة الزبيري الطابق)

الثاني عي7 حرودة الرقم البريدي)98 

- 8633))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد وهالب عشداملومن)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد وهالب محمد):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عشداملومن) وهالب  السيد 
عنوانه)ا()الساملية))3)زنقة)2))عمارة)
الدارالشيضاء) ((3733  36 شقة) ((3

املغرب.
عنوانه)ا() محمد  وهالب  السيد 
الساملية))3)زنقة)2))عمارة)3))شقة)

36 3733))الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عشداملومن) وهالب  السيد 
عنوانه)ا()الساملية))3)زنقة)2))عمارة)
الدارالشيضاء) ((3733  36 شقة) ((3

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)537.
637I

PROXY FINANCE

AFRIQUE CAR PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 7) 
)فضاء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 3) ، 73333، مراكش 

املغرب
AFRIQUE CAR PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 
كماسة تجزئة الراحة 23 املحل 
التجاري رقم 2 ملحاميد مراكش - 

73333 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.229359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( يناير) ((( في) املؤرخ 
املصادقة على):

تفويت السيد))ة()مروا7 صطيف)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
محمد لعويني بتاريخ)38)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)757).
635I

DK PARTNERS MAROC

 WISELECT RESOURCING
SUPPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 Wiselect(Resourcing(Support

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق الساد3 رقم 

28 - 3333) الدار الشيضاء اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533795

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Wiselect(Resourcing(Support
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأنشطة) االتصاالت  وكاالت  أنشطة 

االتصاالت واالستشارات التسويقية)
(، اإلعالم) وسائل  جميع  باستخدام 
الوسائط) وجميع  اإلنترنت  وخاصة 

التفاعلية.
التسويق) في  االستشارات  (•

والتواصل مع الشركات..
59)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
رقم) الساد3  الطابق  الزرقطوني 
اململكة) الدار الشيضاء) ((3333  -  28

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (3.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة)WISELECT(:(200)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() (WISELECT الشركة)
بروكسل) (2283 فاندركيندير) شارع 

بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فيلستيد) بيير  سيدني  السيد 
 2283 شارع فاندركيندير) عنوانه)ا()

بروكسل بلجيكا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)-.
636I

ديوا7 األستاذة منى أولهري موثقة

«طوب كونسيبط 
 TOP CONCEPT «إيموبيليي

»IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا7 األستاذة منى أولهري موثقة
ساحة الروداني، إقامة رضوا7 

ب، الطابق 2، رقم 33. ، 93333، 
Tanger املغرب

 TOP «طوب كونسيشط إيموبيليي«
CONCEPT IMMOBILIER» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة، 
)3، زنقة جمال الدين األفغاني، 
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إقامة أبضالص، رقم 26. - 93333 
Tanger املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.96387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شعيب) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (27 أبضال3)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)
فبراير) (38 بتاريخ) ابضال3  يونس 

.(3((
تفويت السيد))ة()شعب ابضال3)
 73 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
شعيب) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (23 ابضال3)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)
فبراير) (38 بتاريخ) ابضالص  حمزة 

.(3((
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يونس) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
حمزة) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضالص بتاريخ)38)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)95)).
637I

RIAD CONSULTANT

 ELAN PACIFIQUE شركة
IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 01 RUE
 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
 ELAN PACIFIQUE شركة

IMMOBILIER SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي موطن 

بعمارة 59 مكتب 32 شارع تامسنا 
الوفاق خريشكة 5333) خريشكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 يوليوز) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 ELAN PACIFIQUE IMMOBILIER

.SARL AU
-اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة او انشاءات))مقاول(
-بيع االرا�سي املجهزة

-منعش عقاري).
موطن) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تامسنا) شارع  (32 مكتب) (59 بعمارة)
خريشكة) ((5333 خريشكة) الوفاق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد العنكودي احمد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العنكودي احمد عنوانه)ا()
حي نوارة زنقة عمر بن الخطاب رقم)5 

حطا7)5333))خريشكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العنكودي احمد عنوانه)ا()

حي نوارة زنقة عمر بن الخطاب رقم)5 

حطا7)5333))خريشكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريشكة بتاريخ)39)يوليوز)

2)3))تحت رقم))35.

638I

ديوا7 األستاذة منى أولهري موثقة

فونسينور إيموبيلي

FONCINORD IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا7 األستاذة منى أولهري موثقة

ساحة الروداني، إقامة رضوا7 

ب، الطابق 2، رقم 33. ، 93333، 

Tanger املغرب

»فونسينور 

 FONCINORD«إيموبيلي

IMMOBILIER» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

طنجة،زاوية شارع يوسف ابن 

تاشفي7 وزنقة جمال الدين األفغاني 

)3، إقامة أبضالص، رقم 26. - 

Tanger 93333 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83252

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شعيب) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (27 أبضال3)

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)

فبراير) (38 بتاريخ) ابضال3  يونس 

.(3((

تفويت السيد))ة()شعب ابضال3)

 73 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23

يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).

شعيب) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (23 ابضال3)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)
فبراير) (38 بتاريخ) ابضالص  حمزة 

.(3((
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يونس) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
حمزة) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضالص بتاريخ)38)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)96)).
639I

ديوا7 األستاذة منى أولهري موثقة

»ERINORD«إيرينور»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوا7 األستاذة منى أولهري موثقة
ساحة الروداني، إقامة رضوا7 

ب، الطابق 2، رقم 33. ، 93333، 
Tanger املغرب

»إيرينور»ERINORD» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طنجة، 
زاوية شارع ابن تاشفي7 وزنقة جمال 
الدين األفغاني )3، إقامة أبضالص، 

رقم Tanger 93333 - .26 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77523

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شعيب) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (27 ابضال3)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)
فبراير) (38 بتاريخ) ابضال3  يونس 

.(3((
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تفويت السيد))ة()شعب ابضال3)
 73 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
شعيب) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (23 ابضال3)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)
فبراير) (38 بتاريخ) ابضالص  حمزة 

.(3((
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يونس) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضال3 بتاريخ)38)فبراير)))3).
تفويت السيد))ة()سعاد املصشاحي)
 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (23
حمزة) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

ابضالص بتاريخ)38)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)97)).
673I

LAMAF SARL

 IMPORT EXPORT
MOUMEN I E M SARL/ AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 IMPORT EXPORT MOUMEN I E
M(SARL/ AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

احمد مختاري تجزئة نجد 2 سيدي 
يحي - 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
389(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 IMPORT EXPORT MOUMEN I E

.M SARL/ AU

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات ومستلزمات و زيوت السيارات)

املستعملة و الجديدة.

-)التصدير و االستيراد..

شارع) (7 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

2)سيدي) احمد مختاري تجزئة نجد)

يحي)-)63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد عشد الرحيم مومن)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

مومن) عشدالرحيم  السيد 

 BD NEY 75328  26 عنوانه)ا()

 PARIS FRANCE 75333 PARIS

. FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

مومن) عشدالرحيم  السيد 

 BD NEY 75328  226 عنوانه)ا()

 PARIS FRANCE 75333 PARIS

FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)293.

672I

JAD(BUSINESS(&(WORKSHOP

SEDYAFLEG
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

SEDYAFLEG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهدى شارع محمد بلفريج جش ) 

عمارة 93 شقة 25 سيدي مومن - 

3333) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535735

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEDYAFLEG

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فواكه وخضروات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 ( بلفريج جش) محمد  الهدى شارع 

(- سيدي مومن) (25 شقة) (93 عمارة)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نبيل سديام):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سديام  نبيل  السيد 

3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سديام  نبيل  السيد 

3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)826929.

67(I

AMGHAR MOHAMED

SOLAGREN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

SOLAGREN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 226 شارع 

أحمد يخلف - 32333 صفرو ا 

ملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOLAGREN
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غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
جميع االدوات واملعدات الفالحية و)

الطاقة الشمسية)
الطاقة) لوحات  بيع  تركيب 

الشمسية
وقنوات) معدات  وتركيب  بيع 

السقي بالتنقيط
مفوض تجاري).

 226 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
32333)صفرو) (- شارع أحمد يخلف)

ا ملغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العمري) يونس  موالي  السيدة 
 233 بقيمة) حصة  (2.333 (: علوي)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد موالي يونس العمري علوي)
 5(78( بوتالمي7) تجزئة  عنوانه)ا()

الراشدية ا ملغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي يونس العمري علوي)
 5(78( بوتالمي7) تجزئة  عنوانه)ا()

الراشدية ا ملغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) االبتدائية بصفرو 

))3))تحت رقم)))3)/252.
673I

GHIZLANE DOUBLANE

ABC FRANCE
إعال7 متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العشدي شارع محمد 
الساد3 ، 7333)، الجديدة املغرب

ABC FRANCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: النجد 
3 الطابق االر�سي شقة رقم 2 - - 

الجديدة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.25((9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيد) لفائدة  حصة  (793 تفويت)

بنعامر يوسف
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل النشاط االجتماعي للشركة
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
 VERONIQUE السيدة) استقالة 
بنعامر) السيد  تعيي7  و  (SARTHOU

يوسف مسيرا جديدا للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
الجديد) التقسيم  تحديد  مايلي:)

لالسهم
بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد املقر االجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)22)مار3)

))3))تحت رقم)7592).
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UGGC

 OBERTHUR
TECHNOLOGIES MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 OBERTHUR TECHNOLOGIES
MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بارك 
تكنوبوليس مشنى B7 ، الطابق الثاني 
، صعيد )3) سال الجديدة - 22333 

سال املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)33)دجنبر)2)3))تم تحويل)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

(، (B7 مشنى) تكنوبوليس  »بارك  من)

سال) ((3( صعيد) (، الثاني) الطابق 

إلى) سال املغرب») (22333 (- الجديدة)

2233)شارع القد3) »نيرشور پارك)،)

،)حي سيدي معروف)-)3293))الدار)

الشيضاء)املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))793.

675I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

اس ت غ ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ا3 ت غ ترافو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

السالم، حي بوكار الطابق 3 عمارة 27 

باب دكالة - 73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3399

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

:)ا3 ت) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

غ ترافو.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتشييد جميع املقاول العام) الشناء)

لشركة الدولة:

)الهندسة املدنية)-)أعمال الطالء)

-)مقاومة املاء

)قوية وضعيفة في) عامة) كهرباء) (

الوقت الحاضر(الهاتف

)السشاكة الصحية)-)تكييف الهواء

(، معد7) (، )خشب) النجارة) (

الومنيوم(

)طالء)-)زجاج

)أعمال املطور.

)تطوير األقسام الفرعية

)الترويج للعقار.

تكنولوجيا) وخدمات  أعمال  (

املعلومات)/)اإللكترونية

جهاز) وإصالح  بيع  نشاط  أي  (

الكمشيوتر)/)التثبيت اإللكتروني.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

السالم،)حي بوكار الطابق)3)عمارة)27 

باب دكالة)-)73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 53 (: السيد تغزاوي موالي رشيد)

حصة بقيمة)5.333)درهم للحصة).

السيدة تخزاوي سارة):)53)حصة)

بقيمة)5.333)درهم للحصة).

 53 (: السيد تغزاوي موالي رشيد)

بقيمة)5.333)درهم.

السيدة تخزاوي سارة):)53)بقيمة)

5.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رشيد) موالي  تغزاوي  السيد 

سالمة) زنقة  اسكجور  عنوانه)ا()

 73333  2 بلوك ب عمارة) (3 الطابق)

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() سارة  تخزاوي  السيدة 

 ( رقم) ك  عمارة  (7 انبر) (( مسيرة)

73333)مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

رشيد) موالي  تغزاوي  السيد 
سالمة) زنقة  اسكجور  عنوانه)ا()
 73333  2 بلوك ب عمارة) (3 الطابق)

مراكش املغرب
عنوانه)ا() سارة  تخزاوي  السيدة 
 ( رقم) ك  عمارة  (7 انبر) (( مسيرة)

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)678).
676I

LAAJEB ACCOUNTING

 OISSIMA CHAOUNI SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

 OISSIMA CHAOUNI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوا7 
رقم C - 93040 تطوا7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29237
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) (26 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 OISSIMA الوحيد) الشريك  ذات 
مشلغ) (CHAOUNI SARL AU
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شارع الجيش امللكي)
 C - 93373(إقامة جوهرة تطوا7 رقم
تطوا7 املغرب نتيجة ل):)عدم إمكانية)

تستمرار الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوا7)

رقم)C - 93373)تطوا7 املغرب.)

و عي7:
و) الشاوني  وسيمة  السيد)ة()
عنوانه)ا()شارع الجوال7 زنقة)5)اقامة)
تطوا7) (93333 3 2)شقة) نسرين ط)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)773.
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CABINET RAMI EXPERTISE

COMAFARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

COMAFARM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فا3. - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72755
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMAFARM
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصناعي) أو  التجاري  االستغالل 
أو) املدنية  للخدمات  الزراعي  أو 

العسكرية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بن) عمارة  الخطابي  الكريم  عشد 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فا3.)

- 33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)233)درهم،)

مقسم كالتالي:
(: امينة) حوات  شريف  السيدة 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
 533 (: شهيد) لكشيدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
امينة) حوات  شريف  السيدة 
 9 اقامة ياسمينة شقة) (8 عنوانه)ا()
شارع الشوعنانية طريق ايموزار فا3)

33333)فا3 املغرب.
عنوانه)ا() شهيد  لكشيدي  السيد 
)3)عمارة) شارع لال أسماء)اقامة آدم)
 22333 تابريكت سال) (3( شقة) (35

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
امينة) حوات  شريف  السيدة 
 9 اقامة ياسمينة شقة) (8 عنوانه)ا()
شارع الشوعنانية طريق ايموزار فا3)

33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)83)2.
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CCJF

« املغربية تكافل
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

املغربية تكافل
رأسمالها) املساهمة  شركة 
االجتماعي) مقرها  (53.333.333,33
الحسن) محج  (269 الشيضاء) الدار 

األول الطابق األول املكتب رقم)2
الشيضاء) بالدار  التجاري  السجل 

532.753
87- رقم) القانو7  ألحكام  وفقا 
الذي يعدل ويكمل القانو7 رقم) (28
وبعد) (، بشأ7 مدونة التأمي7) (27-99

التأمينات) مراقشة  هيئة  ترخيص 
 ACAPS«« االجتماعي) االحتياط  و 
إلنشاء)صندوق تكافل الصادرفي)38 
فقد تم وضع نظام) (، ((3(( فبراير)
(« التكافلي) التامي7  لصندوق  تسيير 
املغربية تكافل)»)من طرف)»املغربية)
رأسمالها) مساهمة  شركة  (« تكافل)
مقرها) (، درهم) (53.333.333,33
(، (269 الشيضاء) الدار  في  االجتماعي 
األول) ،الطابق  األول) حسن  محج 
السجل) في  واملسجلة  (2 رقم) مكتب 
تحت الرقم.) التجاري للدار الشيضاء)
القانوني) اإليداع  تم  وقد  (532.753
املحدد) املذكور  التسيير  لنظام 
الصندوق) إدارة  وقواعد  لشروط 
تكافل) املغربية  (« اسم) تحت  املنشأ 
باملحكمة) الضشط  كتابة  لدى  (,«
التجارية بالدار الشيضاء)في)3))فبراير)

))3))تحت رقم)823939 . 
679I

TEMESNA SARL

 CENTRE MONTREAL 
 LANGUAGE

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 CENTRE MONTREAL 

 LANGUAGE INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني التيسير 2 الرقم )7 
برشيد - 6333) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE MONTREAL  :

.LANGUAGE INTERNATIONAL
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللغات).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 7( الرقم) (2 الحسن الثاني التيسير)

برشيد)-)6333))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماعيل) الدر3  بن  السيد 
 2 التسير) حلب  زنقة  ((3 عنوانه)ا()

برشيد)6333))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل) الدر3  بن  السيد 
 2 التسير) حلب  زنقة  ((3 عنوانه)ا()

برشيد)6333))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/72).
653I

NOBLACTION

AIMRANE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 
3 الطابق األول رقم 25، 73333، 

مراكش املغرب
AIMRANE SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 
فا3 الويدا7 دار الشقا - 73333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((336 يونيو) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AIMRANE SERVICES
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر مواد)

الشناء.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 73333 (- الشقا) دار  الويدا7  فا3 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد التغزاوي موالي مصطفى):)
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد التغزاوي موالي مصطفى)
عنوانه)ا()دوار اوالد بلحسن مرابطي7)

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التغزاوي موالي مصطفى)
عنوانه)ا()دوار اوالد بلحسن مرابطي7)

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((6 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

336))تحت رقم)7733).
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gest consultants

RABII FILMS PRODUCTION
إعال7 متعدد القرارات

gest consultants
25 زنقة القا�سي إليا3 املعاريف 

الدار الشيضاء، 3233)، الدار 
الشيضاء املغرب

 RABII FILMS PRODUCTION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 72 زنقة 
كرا�سي طابق ) شقة 3 - - الدار 

الشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 7))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) بيع جميع  على  املصادقة 
صوفيا) السيدة  لفائدة  االجتماعية 

جوال
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
مايلي:)املصادقة على التوزيع الجديد)

للرسمال للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
في) املعنوني  احمد  للسيد  التجديد 

منصب مسير
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
محدودة) شركة  الى  الشركة  تحويل 

املسؤولية بشريك وحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)822737.
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ANNONCE B.O DCHEIRA

BOUHARF TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUHARF TRANSPORT
رقم 6) عمارة 83 مشروع الدشيرة 
الجديدة انزكا7 ، 86363، انزكا7 

املغرب
BOUHARF TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 3 

شارع الفرابي بلوك E 9 حي الداخلة 
اكادير - 83333 اكادير املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78322
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 دجنبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحكيم) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (533 حرفاوي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (533 أصل)
نونبر) ((7 بتاريخ) بوزميطة  نضال 

.(3(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((8 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2)3))تحت رقم)237877.
653I

LEADER FIN

CAL PASTORET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالرو3» 
E» الطابق الثاني املكتب )2 الدار 
بيضاء، 3533)، الدار بيضاء املغرب

CAL PASTORET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 278 شارع 
باحماد الطابق 5 رقم 28 بلفيدير - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536339
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PASTORET
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
(، والتجاري) العقاري  التطوير  (-
اقتناء)أرض الشناء)،)الشناء)على أرض)
أو) السكني  لالستخدام  جماعية 
األشكال) لجميع  الترويج  (، التجاري)
بشكل عام)،)تحقيق جميع العمليات)
املتعلقة بنشاط شركات املقاوالت أو)
املطورين العقاريي7)،)أعمال متنوعة)

أو إنشاءات
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حيازة جميع األرا�سي الحضرية) (-

األرا�سي) عن  والتنقيب  والريفية 
الحضرية وتقسيمها بغرض بيعها

لألعمال) العام  املقاول  (-
مجال) في  أنواعها  بكافة  والخدمات 
عن) نيابة  املدنية  والهندسة  الشناء)

القطاع العام أو الخاص
الصحي) الصرف  أعمال  جميع  (-

والطرق
الوطنية) لألسواق  الخضوع  (-

والدولية
أي) في  وسيلة  بأي  املشاركة  (-
شركات تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)
والتي قد تكو7 مرتشطة بهدف الشركة)
،)وال سيما عن طريق إنشاء)حصص)

جديدة من اشتراكات املساهمة.
من) عمليات  أي  (، عامة) وبصفة 
تتعلق بشكل مشاشر أو غير) أي نوع 
مشاشر بالهدف الرئي�سي والتي يمكن)

أ7 تسهل االمتداد والتطوير.
عنوا7 املقر االجتماعي):)278)شارع)
(- بلفيدير) (28 رقم) (5 باحماد الطابق)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 953 (: السيد عشد الجليل طوطو)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
53)حصة) (: السيد أسامة طوطو)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
طوطو) الجليل  عشد  السيد 
مكرر ممر األزرع عي7) ((2 عنوانه)ا()

السشع)3333)الدار الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() طوطو  أسامة  السيد 
السشع) عي7  األزرع  ممر  مكرر  ((2

3333)الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() طوطو  أسامة  السيد 
السشع) عي7  األزرع  ممر  مكرر  ((2

3333)الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)33827733.
657I

فيكوج دو سو3 ش م م للشريك الوحيد

الفاج تاملست ش م م للشريك 
 LAVAGE TALMEST - الوحيد

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

فيكوج دو سو3 ش م م للشريك 
الوحيد

75، شارع العقشة، ، 77333، 
الصويرة املغرب

الفاج تاملست ش م م للشريك 
 LAVAGE TALMEST - الوحيد
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار آيت 
احماد بلدية تاملست، - 77333 

الصويرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3((2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(2 يونيو) (33 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 73.333« أي من) درهم») ((93.333«
عن) درهم») (333.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)29)يوليوز)

2)3))تحت رقم)75).
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PARTAGE CONSULTING

ASCENDING MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PARTAGE CONSULTING
شارع لشنا7 إقامة يامنة 2 الطابق 

 Tanger ،93333 ، 76 الساد3 رقم
املغرب

ASCENDING MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 283, 
 Prince Héritier NREA CENTER
N° 13 TANGER طنجة 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((563
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASCENDING MAROC
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
خدمات واستشارات املوارد البشرية.

التدريب) وإدارة  املشورة  (•
واملعلومات.

مخصصة) اجتماعات  تنظيم  (•
للتدريب.

املجاالت) في  املستمر  التدريب  (•
الفنية لصالح موظفي الشركة.

مجال) في  املستمر  التدريب  (•
الشركات) في  العاملي7  لصالح  األمن 

املتخصصة في هذا املجال.
املشورة بشأ7 توحيد وتحسي7) (•
خالل) من  الشركة  موظفي  مالمح 

التعليم املستمر
(، واملؤتمرات) املعارض  تنظيم  (•
أو) (/ ونشر املجالت والكتب املهنية و)

التقنية.
•)تنفيذ أدوات التعلم اإللكتروني.
•)إنشاء)أو حيازة أو تشغيل مشاشر)
أو غير مشاشر أو تأجير أو إدارة أو تأجير)
والفروع) التجارية  األعمال  جميع 
بأي) استخدامها  يمكن  التي  واملشاني 
شكل من األشكال ألي من األغراض)

املذكورة أعاله
أشكالها) بجميع  الدولية  لتجارة 
التمثيل) (، التصدير) (، االستيراد) (،
(، العشور) (، السمسرة) (، اإلرسالية) (،
باألصالة) (، الترويج) (، الشيع) (، الشراء)
أطراف) عن  وبالنيابة  نفسها  عن 
واملنتجات) املواد  لجميع  (، ثالثة)
واملواد واملواد الخام املصنعة أو ششه)

املصنعة

أي عملية مالية أو) (، بشكل عام)
صناعية أو تجارية أو أوراق مالية أو)
عقارية أو أعمال أو تعهدات وخاصة)
غير) أو  مشاشر  بشكل  املتعلقة  تلك 
مشاشر باألشياء)املذكورة أعاله أو التي)
من املرجح أ7 تسهل أو تعزز أو تطور)

أنشطة الشركة.
 ,283 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 Prince Héritier NREA CENTER
 93333 طنجة) (N° 23 TANGER

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 UNIQUE« شركة) الشركة 
ممثلة حسب) («ASCENDING LDA
 M. Andrew Stephen األصول)
 HOARE SCHNITZER DA SILVA :
853)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
حصة) (253 (: رامو) ملياء) السيدة 

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 UNIQUE« شركة) الشركة 
ممثلة حسب) («ASCENDING LDA
 M. Andrew Stephen األصول)
 HOARE SCHNITZER DA SILVA
 Rua Dr. Brito Camara عنوانه)ا()
 N°(3, N°2 Andar Funchal 93333

Funchal)البرتغال.
عنوانه)ا() رامو  ملياء) السيدة 
 APT (  (6 مشنى) (، مارينا) ريزيدنس 

83333)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 Andrew Stephen السيدة)
 HOARE SCHNITZER DA SILVA
 TRAVESA DE SANTA عنوانه)ا()
لششونة) (MARTA N7°-3° 22333

البرتغال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (38 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)78723).

656I
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AMGHAR MOHAMED

PORT-LINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

PORT-LINES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 73 شارع 

الشنوني تجزئة بوعشيد الحسي7 

وشركائه - 32333 صفرو املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(2(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(( يناير) (37 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

PORT-LINES)مشلغ) الشريك الوحيد)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)

شارع الشنوني) (73 مقرها اإلجتماعي)

(- وشركائه) الحسي7  بوعشيد  تجزئة 

(: ل) نتيجة  املغرب  صفرو  (32333

التوقف النهائي على املزاولة.

و حدد مقر التصفية ب)73)شارع)

الحسي7) بوعشيد  تجزئة  الشنوني 

وشركائه)-)32333)صفرو املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()نورالدين جمال العرب)

و عنوانه)ا()73)شارع الشنوني تجزئة)

 32333 وشركائه) الحسي7  بوعشيد 

صفرو املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((2 بتاريخ) االبتدائية بصفرو 

))3))تحت رقم)))3)/63.
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FISCALEX MAROC

M.T.I TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

M.T.I TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة 23 

مدخل ب اقامة االندلو3 شارع ب , 

يوغوسالفي, جليز, مراكش, املغرب - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 M.T.I (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TOURS

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سفر.

 23 :)شقة) عنوا7 املقر االجتماعي)

مدخل ب اقامة االندلو3 شارع ب),)

(- املغرب) مراكش,) جليز,) يوغوسالفي,)

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 233 (: الناضوري) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام الناضوري عنوانه)ا()
رياض ب)5)اقام اد7 النخيل الشمال)

مراكش)73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام الناضوري عنوانه)ا()
رياض ب)5)اقام اد7 النخيل الشمال)

مراكش)73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233766.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NSA RÉSIDENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 73333، مراكش املغرب

NSA RÉSIDENCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 

البردعي رقم )3 جيليز - 73333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NSA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RÉSIDENCE
استئجار) (: غرض الشركة بإيجاز)

غرفة أو شقة مفروشة مدير الشناء.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 73333 (- جيليز) (3( رقم) البردعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 ÇIRÇIR KAAN BAYRAM(السيد
درهم) (233 بقيمة) حصة  (: 233

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 ÇIRÇIR KAAN BAYRAM(السيد
 RUE JEAN OLIVESI  ( عنوانه)ا()

NANTES 77233)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ÇIRÇIR KAAN BAYRAM(السيد
 RUE JEAN OLIVESI  ( عنوانه)ا()

NANTES 77233)فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233739.

659I

karama conseil

 STE CAFE CHAHRAZAD
PALACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا3 
رقم 33 الشقة رقم 2 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فا3، 

33333، فا3 املغرب
 STE CAFE CHAHRAZAD

PALACE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 53 شارع 
الحسن الثاني رقم 79 املدينة 
الجديدة فا3 - 33333 فا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72833
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAFE CHAHRAZAD PALACE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

 53 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
املدينة) (79 شارع الحسن الثاني رقم)
الجديدة فا3)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: سعيد) الحاكمي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: السيد بل االخضر محمد)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحاكمي سعيد عنوانه)ا()
سشدي) صنهاجة  شارع  (( الزنقة) (2

بوجيدة فا3)33333)فا3 املغرب.
محمد) االخضر  بل  السيد 
شارع) ماجة  ابن  زنقة  (2 عنوانه)ا()
فا3) (33333 فا3) ج  م  املوحدين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحاكمي سعيد عنوانه)ا()
سشدي) صنهاجة  شارع  (( الزنقة) (2

بوجيدة فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/2339.

663I
RAISON CONSEIL

STE AGRI ARBO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAISON CONSEIL
 RUE AHMED LOUKILI RESID
 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC
STE AGRI ARBO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 7 تجوئة العنبرة ) قطعة ف أ 
22 طريق عي7 السمن زواغة العليا 

فا3. - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI ARBO
الفالحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الالنتاج الزراعي وبصفة عامة جميع)
(، الصناعية) (، التجارية) العمليات 
العقارية) الغير  و  العقارية  (، املالية)

املرتشطة بالهدف املشار إليه أعاله..
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
قطعة ف أ) (( تجوئة العنبرة) (7 رقم)
طريق عي7 السمن زواغة العليا) (22

فا3.)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: سمير) حمدو7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سمير  حمدو7  السيد 
 3 زنفة اللة عائشة اقامة ماجوريل)
فا3) (33333 م ج فا3) (27 الشقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سمير  حمدو7  السيد 
 3 زنفة اللة عائشة اقامة ماجوريل)
فا3) (33333 م ج فا3) (27 الشقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))233.
662I

BEFEC

NOEMIE CREATION
إعال7 متعدد القرارات

BEFEC
33 شارع الجيش امللكي ، 3333)، 

الدار الشيضاء املغرب
NOEMIE CREATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: زاوية 
عي7 عتي وشارع عي7 عودة إقامة 

موساميح - بوركو7 - 3333) الدار 
الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8723
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)يعلن مجتمع الشركاء)املوافقة)
والتصديق على تبرع السيد حاتم بن)
إبراهيم األندلو�سي الذي أعلن تقديم)
الشركاء) من  لصالحه.) مجاًنا  التبرع 
 733 من) سهم  (2633 من) اآلخرين 
 NOEMIE تسمى) شركة  كل  سهم 
مال) برأ3  (CREATION،( SARL

833333.33)درهم)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل املادتي7))6()و))7()من النظام)

)لذلك.
ً
األسا�سي وفقا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825677.
66(I

FIDUCIAIRE -32(-

الصالحي بريك
إعال7 متعدد القرارات

FIDUCIAIRE -312-
 LOT EL BARAKA LAKSSOUR 73
 ROUTE(DE(CASA(N ، 40080،

MARRAKECH MAROC
الصالحي بريك »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: كلم 27 
طريق أسفي حربيل مراكش - - 

مراكش املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28772

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 26)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) من  حصة  (3(333 تفويت)
 CNI S 8(68 مصطفى) الصالحي 
لشناته ليلى.)حنا7.)فرح و جها7)8333 

حصة لكل واحدة منهن.)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
الصالحي) املرحوم  وفات  عن  اعال7 
تقسيم) و  (CNI S 93589 محمد)
333)))حصة اللتي يملكها بي7 ورثته)
بتاريخ) املحرر  القسمة  لعقد  طشقا 

. 25/2(/(3(3
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تم تعيي7 السيدا7 الصالحي حسن)
 CNI S الحسي7) (CNI S 379598
29))7)كمسيرا7 للشركة لفطرة غير)

محددة
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تحيي7 القواني7 األساسية للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
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النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم).:)الذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (36 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)9)2325.
663I

gest consultants

 RABII FILMS
PRODUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

gest consultants
25 زنقة القا�سي إليا3 املعاريف 

الدار الشيضاء، 3233)، الدار 
الشيضاء املغرب

 RABII FILMS PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 72 زنفة 
كرا�سي شقة 3 طابق ) - 3223) 

الدارالشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7727

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
صوفيا جوال) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
2.333)حصة لفائدة السيد))ة()احمد)

املعنوني بتاريخ)23)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827389.
667I

KAMAR BENOUNA

RC2K INGENIERIE ش م م
إعال7 متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca(MAROC
RC(K INGENIERIE ش م م »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 82) شارع 
املسيرة الخضرة - - الدارالشيضاء 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.337562

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة) معاينة  العام  الجمع  قرر 
السيد شارني جمال من مهام التسيير)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تعيي7 كمسيير جديد السيد فضيل)
املزداد) مغربية  الجنسية  الغني  عشد 
حامل للشطاقة) (2987 دجنبر) ((2 في)

 BB77(3((الوطنية رقم
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

3
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827567.
665I

SOMANEX

إيزدا
تعيي7 رئيس مجلس اإلدارة

SOMANEX
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 3273)، الدار 

الشيضاء املغرب
إيزدا »شركة املساهمة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: الطريق 
الرئيسية الرقم 2 كيلومتر 5.)2 

البرنو�سي - 3333) الدار الشيضاء 
املغرب.

»تعيي7 رئيس مجلس اإلدارة»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.258363
اإلداري) العام  الجمع  إطار  في  (

املؤرخ في)8))يونيو)326))تقرر
)تعيي7 السيد الراجي بلقاسم

رئيسا ملجلس إدارة شركة إيزدا
بتاريخ:)8))يونيو)326)

له) املخولة  الصالحيات  وتتمثل 
فيما يلي:)6)سنوات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
يوليوز)327))تحت رقم)33673837.

666I

CABINET CADRE CONSEIL

OKMATER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

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

OUARZAZATE MAROC
OKMATER SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اكنيو7 
مالل النقوب زاكورة - )7773 

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3832

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OKMATER SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو الشناء
التصدير و االستيراد.

اكنيو7) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
مالل النقوب زاكورة)-))7773)زاكورة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 
233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: محمد) ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  ابراهيم  السيد 
اكنيو7 مالل النقوب زاكورة))7773 

زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  ابراهيم  السيد 
اكنيو7 مالل النقوب زاكورة))7773 

زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)63.
667I

FIGENOUV

PHARMACIE DALIL SIHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 26 شقة 3 ديور 

السالم ، 53353، مكنا3 املغرب
PHARMACIE DALIL SIHA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر 
تجاري تعاونية سيدي مشارك جماعة 

لقصير عي7 توجضات - 52333 
الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55699

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE DALIL SIHA
صيدلي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يبيع بالتقسيط.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تجاري تعاونية سيدي مشارك جماعة)
 52333 (- توجضات) عي7  لقصير 

الحاجب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: عدنا7) زكاري  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عدنا7  زكاري  السيد 
رقم)7)عمارة 3)3)اقامة ابن خلدو7)

2)م ج)53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عدنا7  زكاري  السيد 
رقم)7)عمارة 3)3)اقامة ابن خلدو7)

2)م ج)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2332.
668I

MAG GESTION

AYAN FRUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA
 92150 Ksar(El(Kébir(Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب
AYAN FRUTOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 

دوارالحاللفة ج. اقصر ابجير ق. 

سيدي سالمة القصر الكشير - 
253)9 القصر الكشير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3392
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 AYAN الوحيد) الشريك  ذات 
 233.333 رأسمالها) مشلغ  (FRUTOS
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
ق.) ابجير  اقصر  ج.) دوارالحاللفة 
(- الكشير) القصر  سالمة  سيدي 
القصر الكشير املغرب نتيجة) (9(253

ل):)التوقف التام عن النشاط.
ب) التصفية  مقر  حدد  و 
ق.) ابجير  اقصر  ج.) دوارالحاللفة 
سيدي سالمة القصر الكشير)-)253)9 

القصر الكشير املغرب.)
و عي7:

و) الشتيوي  هللا  عشد  السيد)ة()
 ((7 رقم) االمل  تجزئة  عنوانه)ا()
القصر الكشير) (9(253 القصر الكشير)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الكشير  بالقصر  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم))7.
669I

FOR NEGOCE

BABA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 32 العيو7. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 32 العيو7.، 73333، العيو7 
املغرب

BABA SUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 رقم شقة 

رقم 32 - 73333 العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73232

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BABA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SUD

الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والخدمات.

عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع مكة)
زنقة السرو عمارة رقم)65)رقم شقة)

رقم)32 - 73333)العيو7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد باب الزوين):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد باب الزوين عنوانه)ا()رقم)

 73333 8))بلوك ل حي موالي رشيد)

العيو7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد باب الزوين عنوانه)ا()رقم)

 73333 8))بلوك ل حي موالي رشيد)

العيو7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (32 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)65).

673I

FOR NEGOCE

ROLLS INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 32 العيو7. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 32 العيو7.، 73333، العيو7 
املغرب

ROLLS INVESTMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك د رقم 787 - 73333 
العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73625

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ROLLS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVESTMENT
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير االليات.
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 73333  -  787 الوفاق بلوك د رقم)

العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل مسعودي):)233 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مسعودي) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()حي اريد)2)زنقة)63)رقم)7) 

73333)العيو7 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

مسعودي) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()حي اريد)2)زنقة)63)رقم)7) 

73333)العيو7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/623.
672I

FOR NEGOCE

BLUE MEN ‹S COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 32 العيو7. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 32 العيو7.، 73333، العيو7 
املغرب

 BLUE(MEN ‹S(COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 رقم شقة 

رقم 32 - 73333 العيو7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
39533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BLUE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MEN ’S COMPANY
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االرساليات والشضائع.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع مكة)
زنقة السرو عمارة رقم)65)رقم شقة)

رقم)32 - 73333)العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: مصطفى) الوردي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: زكرياء) لكدم  بن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الوردي مصطفى عنوانه)ا()
 75833 حي ترموشت بومالن داد3)

تنغير املغرب.
السيد بن لكدم زكرياء)عنوانه)ا()
كارل بينز 3 ت ر)355232) 33)مينز)

املانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوردي مصطفى عنوانه)ا()
 75833 حي ترموشت بومالن داد3)

تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((3 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

2)3))تحت رقم)3885.
67(I

FIDUCIAIRE CAFMA

NEO COSMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE(TRIPOLI ، 62000، (6

NADOR MAROC
NEO COSMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي 328 
شارع موالي الحسن األول - 333)6 

الناظور املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
23797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 
 NEO« من) الشركة  تسمية  تغيير 
 CHEZ MME« إلى) («COSMO

. »SOUAD

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)32)مار3)

))3))تحت رقم)332.
673I

7ALL CONSULTING

بولونية آيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

7ALL CONSULTING
 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI(YAKHLEF
 MOHAMMEDIA، 28815،
MOHAMMEDIA MAROC

بولونية آيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي شارع 
موالي عشد هللا مكزة 8 و9 مركز 

فظالة املحمدية - 8823) املحمدية 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

9(23
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(2 26)غشت) املؤرخ في)
»بولونية آيس») تسمية الشركة من)

إلى)»ج)5)كفي»).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 36 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

شتنبر)2)3))تحت رقم)2863.
677I

NKH CONSULTING SARL

BELLINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
BELLINVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي حي املنزه 
رقم 837 ح.ي.م الرباط الرباط 

23333 الرباط املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2859/277(33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(2 أكتوبر) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بيع مواد الشناء).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)959))2.

675I

CAF MAROC

AHADOUCH EVER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AHADOUCH EVER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 3) اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 23 - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5557

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHADOUCH EVER
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غرض الشركة بإيجاز):)شراء)و بيع)
املنتجات) و  التجميل  مستحضرات 

الصحية.
زنقة واد) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
اقامة كاسطيا الطابق) ((3 زيز الرقم)
طنجة) (93333  -  23 رقم) الثاني 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
احدوش:) املنعم  عشد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
احدوش) املنعم  عشد  السيد 
شارع) (3 سناء) (( البرانص) عنوانه)ا()
طنجة) (93333  23 رقم) (3 الورد ط)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
احدوش) املنعم  عشد  السيد 
شارع) (3 سناء) (( البرانص) عنوانه)ا()
طنجة) (93333  23 رقم) (3 الورد ط)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52982).
676I

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

STUDENT HOUSE TANGER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM
EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE
 AL(OUMAM(ETG 3 N 25

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL
 OUMAM(ETG 3 N 25، 90000،

TANGER MAROC
 STUDENT HOUSE TANGER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي زنقة 

األنطاكي إقامة األمم مكتيب رقم 7 - 
93333 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
232279

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) ((3(( فبراير) (38 املؤرخ في)
 STUDENT (« من) الشركة  تسمية 
 THE« إلى) («HOUSE TANGER

. »STUDENT HOUSE TANGER
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))293.
677I

Lahbabi audit et conseil

ASANEXT TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Lahbabi audit et conseil
75 زنقة لخضر غيال7، اقامة 

737 طابق 5، برج ر.م.ا الوطنية ، 
33333، فا3 املغرب

 ASANEXT TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم بن جلو7 رقم )7 الطابق 6 
مكتب أشرف فا3 - 33333 فا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72779
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASANEXT TECHNOLOGIES
غرض الشركة بإيجاز):)تكنولوجيا)
املعلوميات))مبرمج)،)محلل)،)مصمم(.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع عشد)
 6 الطابق) (7( الكريم بن جلو7 رقم)

فا3) (33333 (- مكتب أشرف فا3)
املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أنس صديقي):)953)حصة)
بقيمة)95.333)درهم للحصة).

السيدة نجية حمداني):)53)حصة)
بقيمة)5.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() صديقي  أنس  السيد 
33)بلوك)2)بالد الطاهري عي7 النقبي)

فا3)33333)فا3 املغرب.
السيدة نجية حمداني عنوانه)ا()
33)بلوك)2)بالد الطاهري عي7 النقبي)

فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() صديقي  أنس  السيد 
33)بلوك)2)بالد الطاهري عي7 النقبي)

فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((8 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)-.

678I

شركة األشغال املختلفة عناقي إخوا7 ش.م.م

شركة األشغال املختلفة عناقي 
إخوان ش.م.م

إعال7 متعدد القرارات

شركة األشغال املختلفة عناقي 
إخوا7 ش.م.م

كلم 2 طريق اجدير امالو اغريب7 
خنيفرة ، 57333، خنيفرة املغرب
شركة األشغال املختلفة عناقي 
إخوا7 ش.م.م »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: كلم2 

طريق أجدير أمالو إغريب7 - 57333 
خنيفرة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

رفع رأسمال الشركة)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:3( رقم) بند 

مايلي:)هدف الشركة
على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)مساهمات-تكوين رٱسمال)
على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 

مايلي:)رٱسمال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)238.

679I

STE DAYACOMTA SARL

MG MAROC GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DAYACOMTA SARL
BENI(MELLAL ، 23000، بني مالل 

املغرب
MG MAROC GROUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 ANGLE وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 RUE ARAAR ET BD LALLA
 YACOUT 3eme(ETG(APP 8

CASABLANCA - 20000 الدار 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC GROUP
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
 ANGLE (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 RUE ARAAR ET BD LALLA
 YACOUT 3eme ETG APP 8
الدار) (CASABLANCA - (3333

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كابة  مصطفى  السيد 
الثاني) الشطر  الخير  مفتاح  تجزئة 
سطات) ((6333 سطات) (773 الرقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كابة  مصطفى  السيد 
الثاني) الشطر  الخير  مفتاح  تجزئة 
سطات) ((6333 سطات) (773 الرقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
683I

 SOCIETE BULDING-MED PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة بولجند ميد للترويج 
العقاري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE BULDING-MED
PROMOTION IMMOBILIERE
 RUE VERDI BELVEDERE 25

 CASABLANCA، 20250،
casablanca maroc

شركة بولجند ميد للترويج العقاري 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بوليفارد 

موالي إسماعيل 2 ب 2 عي7 سشاع - 
3333) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بولجند ميد للترويج العقاري.
مشاني) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطوري العقارات.
بوليفارد) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
موالي إسماعيل)2)ب)2)عي7 سشاع)-)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الثاغي  محمد  السيد 
تجزئة الخير رقم)728)سيدي معروف)
الشيضاء) الدار  ((3333 الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الثاغي  محمد  السيد 
تجزئة الخير رقم)728)سيدي معروف)
الشيضاء) الدار  ((3333 الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)-.
682I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ALBAKER UNITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتوي، 73333، مراكش املغرب
ALBAKER UNITED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البردعي رقم )3 جيليز - 73333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3522

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALBAKER UNITED
عمارات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطور عقارات
مقاول أعمال أو إنشاءات متنوعة.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اقامة) الحسن  موالي  شارع  الحرية 
 73333 (- جيليز) (3( رقم) البردعي 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: املدني) يونس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املدني  يونس  السيد 
اقامة الصفاء)شارع املقاومة رقم)57 

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) الرحمن  عشد  بدر  السيد 
(- (- الكويت) الجاسم الشكر عنوانه)ا()

الكويت
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233735.

68(I

ANAMAR FIDUCIAIRE

IFROUTNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY(BOUGAFER ،
45800، TINGHIR(maroc

IFROUTNE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
افروتن ايت الفر�سي 75833 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3772
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IFROUTNE
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تنغير) (75833 الفر�سي) ايت  افروتن 

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 37.333 (: السيد احمد عليشوش)
حصة بقيمة)337)درهم للحصة).

السيد الحسن عليشوش):)33.333 
حصة بقيمة)333)درهم للحصة).

 33.333 (: عليشوش) علي  السيد 
حصة بقيمة)333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد عليشوش عنوانه)ا()
دوار افروتن)75833)تنغير املغرب.

السيد الحسن عليشوش عنوانه)ا()
دوار افروتن)75833)تنغير املغرب.

عنوانه)ا() عليشوش  علي  السيد 
دوار افروتن)75833)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد عليشوش عنوانه)ا()
دوار افروتن)75833)تنغير املغرب

السيد لحسن عليشوش عنوانه)ا()
دوار افروتن)75833)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))3))تحت رقم)3772.
683I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

JEUNESSE CALL CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطا7 وشارع لشنا7 لطابق التاسع 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب
JEUNESSE CALL CENTRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 9) 
شارع عمرو ابن عصر الطابق الثالث 

رقم 6) - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5539

 3( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JEUNESSE CALL CENTRE

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال

التسويق الهاتفي والشطن عن بعد

إدارة عالقات العمالء

 (9 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

شارع عمرو ابن عصر الطابق الثالث)

رقم)6) - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الحنفي) بالل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحنفي  بالل  السيد 

طابق) (77 مجمع بيتي السكن عمارة)

3)شقة)33) 93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الحنفي  بالل  السيد 

مجمع بيتي السكن عمارة)77)طابق)3 

شقة)33) 93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))5297).

687I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

LINA BUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

 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

LINA BUS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشقة 
الكائنة بالطابق االول رقم 53 بلوك 

) باب دكالة الصويرة - 77333 
الصويرة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(677
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) ((2 املؤرخ في)
ابالي) مسير جديد للشركة السيد)ة()

لشنى كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)83.
685I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

FALAH TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

 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

FALAH TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي رقم )27 التجزئة 7 

الصويرة - 77333 الصويرة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()الفالح)

عشد العالي كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ)27)فبراير)

))3))تحت رقم))5.

686I

STE TIB COMPT SARL AU

magrez commerce plus
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطي7 وزنقة 

الشخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

35 ، 63333، وجدة املغرب

magrez commerce plus شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 

الرحيم بوعشيد تجزئة الهيال رقم 88 

- 63333 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الدين) نور  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (533 مقرز)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

صشاح مقرز بتاريخ)37)مار3)))3).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)863.

687I

Sté A. & I. EXPRESS

Sté A. & I. EXPRESS
إعال7 متعدد القرارات

Sté(A. & I. EXPRESS

)) شارع عالل الفا�سي ، 333)3، 

الحسيمة املغرب

Sté(A. & I. EXPRESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 2297 

جوار مسجد مركز بني عمارت - - 

الحسيمة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 57.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص االجتماعية)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيي7) (: تعي7 مسير مشارك للشركة)

السيد اعراب بالل كمسير مشارك)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانوني األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

عصام) اعراب  السيد  يمتلك  مايلي:)

3333))درهم من مساهمات الشركة)

 (3333 ويمتلك السيد اكوح اليا3)

درهم من مساهمات الشركة يمتلك)

السيد اعراب بالل)3333))درهم من)

السيد) ويمتلك  الشركة  مساهمات 

من) درهم  ((3333 محمد) هرفاف 

السيد) ويمتلك  الشركة  مساهمات 

درهم) ((3333 احمد) بوزريعث 

أصل) من  الشركة  مساهمات  من 

233333)درهم)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 (33 عصام) اعراب  السيد  يمتلك 
للحصة) درهم  (233 بقيمة) حصة 
حصة) ((33 اليا3) اكوح  والسيد 
السيد) و  للحصة  درهم  (233 بقيمة)
 233 33))حصة بقيمة) اعراب بالل)
درهم للحصة و السيد هرفاف محمد)
33))حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
33))حصة) و السيد بوزريعث احمد)
درهم للحصة من اصل) (233 بقيمة)

2333)حصة
على) ينص  الذي  (:73 رقم) بند 
بالل) اعراب  السيد  تعيي7  مايلي:)

كمسير مشارك)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) بتارجيست  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/36.

688I

KAMAR BENOUNA

JESA INTERNATIONAL ش م
إعال7 متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 37

20160، Casablanca(MAROC
JESA INTERNATIONAL ش م 

»شركة املساهمة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: فينونس 
سيتي التجزئة 58 الطابق الرابع 
بلوك ب حي الشيضاء- انفا الحي 
الحسني - 23)3) الدارالشيضاء 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.376557

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 23)شتنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تحويل) العام  الجمع  قرر  مايلي:)
للشركة من تجزئة) الالجتماعي  املقر 
التوفيق اقامة رقم)5)سيدي معروف)
سيتي) فينونس  الدارالشيضاء) الى 
58)الطابق الرابع بلوك) التجزئة رقم)

»ب)»)الشيضاء-انفا الحي الحسني)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
تغير الشند الرابع من القواني7)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
املقر االجتماعي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827563.
689I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

فا�سي املنيوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

فا�سي املنيوم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السعادة اا عمارة 23 الطابق 3 شقة 

رقم ) - 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((975
 32 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
فا�سي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

املنيوم.
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم
أعمال أو إنشاءات متنوعة

)التجارة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
السعادة اا عمارة)23)الطابق)3)شقة)

رقم)) - 73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بنهشال):)533)حصة)
بقيمة)53.333)درهم للحصة).

)8)حصة) (: السيدة نزهة الفلحة)
بقيمة)33).8)درهم للحصة).

السيدة شيماء)بنهشال):))8)حصة)
بقيمة)33).8)درهم للحصة).

 93 (: بنهشال) ايوب  محمد  السيد 
حصة بقيمة)9.333)درهم للحصة).

)8)حصة) (: السيدة غالية بنهشال)
بقيمة)33).8)درهم للحصة).

حصة) (8( (: بنهشال) اية  السيدة 
بقيمة)33).8)درهم للحصة).

حصة) (8( (: بنهشال) زيد  السيد 
بقيمة)33).8)درهم للحصة).

السيد محمد بنهشال):)533)بقيمة)
53.333)درهم.

بقيمة) (8( (: السيدة نزهة الفلحة)
33).8)درهم.

السيدة شيماء)بنهشال):))8)بقيمة)
33).8)درهم.

 93 (: بنهشال) ايوب  محمد  السيد 
بقيمة)9.333)درهم.

بقيمة) (8( (: السيدة غالية بنهشال)
33).8)درهم.

بقيمة) (8( (: بنهشال) اية  السيدة 
33).8)درهم.

بقيمة) (8( (: بنهشال) زيد  السيد 
33).8)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنهشال  محمد  السيد 
ورزازات) (75333  23 حي تيشكا رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() الفلحة  نزهة  السيدة 
ورزازات) (75333  23 حي تيشكا رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() بنهشال  شيماء) السيدة 
ورزازات) (75333  23 حي تيشكا رقم)

املغرب.
بنهشال) ايوب  محمد  السيد 
 75333 23 عنوانه)ا()حي تيشكا رقم)

ورزازات املغرب.
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عنوانه)ا() بنهشال  غالية  السيدة 
ورزازات) (75333  23 حي تيشكا رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() بنهشال  اية  السيدة 
ورزازات) (75333  23 حي تيشكا رقم)

املغرب.
حي) عنوانه)ا() بنهشال  زيد  السيد 
ورزازات) (75333  23 رقم) تيشكا 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنهشال  محمد  السيد 
ورزازات) (75333  23 حي تيشكا رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((2 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)367).

693I

AUDINET

S.G MANUTENTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 33
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
S.G MANUTENTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
أيت أورير - 3373) الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535682

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 S.G (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANUTENTION
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات املناولة
أعمال مختلفة

تأجير معدات املناولة
تسليم الخدمات

استيراد و تصدير.
زنقة) (33 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
أيت أورير)-)3373))الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: لحواض) سارة  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: لحواض) سارة  السيدة 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سارة لحواض عنوانه)ا()
 53 رقم) (73 بلوك) عثما7  سيدي 

3333))الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سارة لحواض عنوانه)ا()
 53 رقم) (73 بلوك) عثما7  سيدي 

3333))الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)7)8272.
692I

LAAJEB ACCOUNTING

 STE KONATO DES
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

 STE KONATO DES TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز واد 
ملحة - 333)9 شفشاو7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 25)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 STE KONATO DES TRAVAUX
 233.333 رأسمالها) مشلغ  (DIVERS
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز)
واد ملحة)-)333)9)شفشاو7 املغرب)
استمرار) إمكانية  عدم  (: ل) نتيجة 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب مركز واد)

ملحة)-)333)9)شفشاو7 املغرب.)
و عي7:

السيد)ة()كلتا الشاوني و عنوانه)ا()
السويقة) حي  االخضر  الجناح  شارع 
كمصفي) املغرب  شفشاو7  (9(333

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) بشفشاو7  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)))3)/55.
69(I

VUE D’EXPERTS

SOMADIAG
إعال7 متعدد القرارات

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,(67

 RESIDENCE(AL(WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOMADIAG »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: لساسفة 
طريق الجديدة 37، تجزئة الشاتول - 

)353) الدارالشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.229379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

2)3))تم اتخاذ) 3))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 

موافقة على مساهمة شركاء) مايلي:)

الشركة) رأسمال  في  سومدياك 

القابظة سومهولدين

على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 

مايلي:)توسيع نشاط الشركة ليشمل)

أنشطة التصنيع واالستيراد)؛)تصدير)

وتوزيع االجهزة الطشية

على) ينص  الذي  (:37 رقم) قرار 

مايلي:)تثبيت السيد عمر برادة مديرا)

للشركة بشكلها الجديد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:33 رقم) بند 

مايلي:)توسيع نشاط الشركة ليشمل)

أنشطة التصنيع واالستيراد)؛)تصدير)

وتوزيع االجهزة الطشية

على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

سومهولدين) تعتبرشركة  مايلي:)

الشريك الوحيد لشركة سومدياك

على) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 

مايلي:)تثبيت السيد عمر برادة مديرا)

للشركة بشكلها الجديد

على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 

رأسمال) في  الوحيد  املساهم  مايلي:)

الشركة هو شركة سومهولدين)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)838995.

693I
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MARRAKECH TECHNICO-COMMERCIAUX-

SERVICES (M T C S( SARL AU

مراكش تيكنيكو كومرسيو 

سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MARRAKECH TECHNICO-

 COMMERCIAUX-SERVICES )M

T(C(S( SARL(AU

 N° 386 MAG(N° 2BIS(LOT(AL

 MASSIRA(II(A(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

مراكش تيكنيكو كومرسيو سيرفيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 786 

محل ) مكرر املسير ) حرف ا - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55225

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((323 يناير) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)مراكش)

تيكنيكو كومرسيو سيرفيس).

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء) مواد  وبيع  مختلفة  ااشغال 

والخذمات.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

786)محل)))مكرر املسير)))حرف ا)-)

73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسماعيل العريش):)2.333 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

العريش) اسماعيل  السيد 
 386 رقم) ا  (( املسيرة) عنوانه)ا()

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العريش) اسماعيل  السيد 
 386 رقم) ا  (( املسيرة) عنوانه)ا()

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

323))تحت رقم)59673.
697I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 SOCIETE TIMARZITE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة داد3 
الطابق االول ورزازات، 75333، 

ورزازات املغرب
 SOCIETE TIMARZITE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : قصر 
تيمرزيت النيف - )75)5 تنغير 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(255

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) (28 في) املؤرخ 
 SOCIETE TIMARZITE SARL حل)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد مشلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

(- النيف) تيمرزيت  قصر  اإلجتماعي 

لعدم) نتيجة  املغرب  تنغير  (5(75(

تحقيق هدف الشركة).

و عي7:

و) علي  اوخويا  علي  السيد)ة()

 38372 اسشانيا) برشلونة  عنوانه)ا()

)ة() كمصفي) اسشانيا  برشلونة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

قصر) وفي  ((3(( فبراير) (28 بتاريخ)

تنغير) (5(75( (- النيف) تيمرزيت 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))3))تحت رقم)255.

695I

NE ADNANI TRAVAUX

TYPEHINTS CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة رقم 3 الطابق االر�سي اقامة 

املنارة ) شارع محمد 6 كليز مراكش 

، 73333، مراكش املغرب

TYPEHINTS CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

3 الطابق االر�سي عمارة املنارة ) 

جيليز - 73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

23(333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(3 يناير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TYPEHINTS CO

*البرمجة) (: غرض الشركة بإيجاز)
*التجارة) املعلوماتي/) والتطوير 
/*االستيراد) االلكترونية) املواد  في 

والتصدير.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شقة رقم)
 ( املنارة) عمارة  االر�سي  الطابق  (3

جيليز)-)73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: العسري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: بنحيدة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العسري  رشيد  السيد 
شارع)36)رقم)27)حي الرياض)23333 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا() بنحيدة  محمد  السيد 
تجزئة صوفيا رقم)78))تاركة)73333 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العسري  رشيد  السيد 
شارع)36)رقم)27)حي الرياض)23333 

الرباط املغرب
عنوانه)ا() بنحيدة  محمد  السيد 
تجزئة صوفيا رقم)78))تاركة)73333 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

3)3))تحت رقم)222933.

696I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

EL MARIAOUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و
حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 333)6، الناظور 
املغرب
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EL MARIAOUI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
لحسن ل 39 رقم 37 الناظور 

الناظور 333)6 الناظور املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 يناير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MARIAOUI TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.

:)حي اوالد) عنوا7 املقر االجتماعي)
لحسن ل)39)رقم)37)الناظور الناظور)

333)6)الناظور املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: محمد) املرياوي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: محمد) املرياوي  السيد 

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  املرياوي  السيد 

دوار اوالد مريم اوالد بوبكر الدريوش)

333)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  املرياوي  السيد 

دوار اوالد مريم اوالد بوبكر الدريوش)

333)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((2 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

))3))تحت رقم)5)2.

697I

THE OFFICE

MNI FOUNDATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd(abdelmoumen 119 229

 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

MNI FOUNDATIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 229 شارع 

عشداملومن الطابق )3 رقم 28 الدار 

الشيضاء 33333) الدار الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536352

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MNI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOUNDATIONS

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.

 229 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) (3( الطابق) عشداملومن  شارع 

الدار) ((33333 الشيضاء) الدار  (28

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5(3 (: سعيد) حم�سي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 263 (: مالك) حم�سي  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 263 (: نرمي7) حم�سي  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 263 (: إسراء) حم�سي  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 5(3 (: سعيد) حم�سي  السيد 
بقيمة)233)درهم.

 263 (: مالك) حم�سي  السيدة 
بقيمة)233)درهم.

 263 (: نرمي7) حم�سي  السيدة 
بقيمة)233)درهم.

 263 (: إسراء) حم�سي  السيدة 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السيد حم�سي سعيد 
23)حي الرياض) بلوك رقم) (22 قطاع)

33333))الرباط املغرب.
السيدة حم�سي مالك عنوانه)ا()
23)حي الرياض) بلوك رقم) (22 قطاع)

33333))الرباط املغرب.
السيدة حم�سي نرمي7 عنوانه)ا()
23)حي الرياض) بلوك رقم) (22 قطاع)

33333))الرباط املغرب.
عنوانه)ا() السيدة حم�سي إسراء)
23)حي الرياض) بلوك رقم) (22 قطاع)

33333))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() السيد حم�سي سعيد 
23)حي الرياض) بلوك رقم) (22 قطاع)

33333))الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82775.
698I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE IBN
KHATIB

إعال7 متعدد القرارات

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عشد هللا رقم 33 
- طشق 2 - رقم املكتب 26 طنجة، 

93333، طنجة املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE IBN
KHATIB »شركة املساهمة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 
مندلسو7 - 93333 طنجة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(5559
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 3))غشت) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) إلى  التحول  (- املساهم) وفاة 
االءسم) مجهولة  مسؤولية  ذات 
(. األسا�سي) النظام  على  تعديالت  (-
 SOCIETE الشركة) في  املساهمو7 
 IMMOBILIERE IBN KHATIB SA
مقرها) درهم  (2(333 مال) برأ3  («
333)2)درهم) الرئي�سي في برأ3 مال)
مقرها الرئي�سي في طنجة)-)58)،)شارع)
الجمعية) في  املجتمعي7  (، مندلسو7)
 (3 بتاريخ) العادية  غير  العامة 
أغسطس)2)3))قد قرر):)-)املصادقة)
مجلس) بها  قام  التي  األعمال  على 
املدة) صالحيته  انتهاء) منذ  اإلدارة 
تم اإلعالم وفاة املرحوم) (- حتى اآل7)
الشركة) في  املساهم  قراش  عيا�سي 
يسجل) أ7  (- ((7.2(.(333 بتاريخ)
التي) األسهم  الشرعيي7  ورثته  باسم 
قشول عشد اإلله) (- يملكها في الشركة)
وعشد الواحد وسمير قراش والسيدة)
.)فوزية ونبيلة ومريم قراش كأعضاء)
جدد في الشركة.)-)يحيط علما بوفاة)
مساهمة) تا�سي  رحمة  املرحومة 
-)تسجيل) ((9.33.(327 الشركة يوم)
باسم الوريث الشرعي الوحيد السيد)
محمد قراش األسهم التي تملكها في)
تحويل الشركة إلى شركة) (- الشركة)
ذات مسؤولية محدودة دو7 إنشاء)
كيا7 قانوني جديد ويحتفظ بنفس)
املدة) نفس  (، املقر) ونفس  (، الهدف)
 B -OSEIDON املال) رأ3  ونفس 
الشركة) اسم  تعديل  تم  (.S.A.R.L
(
ً
سهما (2(3 يتم استشدال) (- بواسطة)
حصص) بـ3)2) بالكامل  مدفوعة 
األسهم) واحدة.) لكل  درهم  (233 بي)
أي) (، املمنوحة للمساهمي7 الحاليي7)
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حصص) (7 الرؤو3) زهرة  السيدة  (-

حصص) (79 قرش) محمد  السيد  (-

 7 عدد) قرش  اإلله  عشد  السيد  (-

حصص)-)السيد عشد الواحد كي رشاد)

(، السيد سمير قراش) (- 7)حصص) (،

كيراش) فوزية  السيدة  (- حصص) (7

قراش) مريم  السيدة  (- حصص) (3

 3 نبيلة قرش) السيدة  (- حصص) (3

حصص)-)السيدة حورية ليرني زوجة)

كيراش)2)أكشن)-)في امللكية املشتركة)

6)حصص اإلحاطة علما بإنهاء)والية)

(- حسابات) ومدقق  اإلدارة  مجلس 

لتعيي7 مسير منفرد للشركة ملدة غير)

حددة السيد محمد قراش)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) (26 و) (23  -  7 الفصول) تعديل 

النظام االءسل�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))5298).

699I

N(M CONSEIL-SARL

FEMEZA TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

FEMEZA TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن االول الحي 5 الرقم 29 

الطابق الثالث الرقم 6 - 333)6 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FEMEZA TRADE
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 29 الرقم) (5 الحي) االول  الحسن 
 6(333  -  6 الرقم) الثالث  الطابق 

الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة اوسار نجاة):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نجاة  اوسار  السيدة 
كوبنهاغن))236)كوبنهاغن الدنمارك.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نجاة  اوسار  السيدة 
كوبنهاغن))236)كوبنهاغن الدنمارك

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)372.
733I

pmehorizon consulting

ديجتال يوث برانت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

pmehorizon consulting
 rue(mesr , residence(souhaila ,
 bureau(nr 15 ، 14000، kenitra

maroc
ديجتال يوث برانت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد ديوري و صالح الدين اقامة 

7)2مكتب رقم 7 القنيطرة - 27333 
القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67562

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ديجتال)

يوث برانت.
غرض الشركة بإيجاز):)-)مطشعة

-)وكالة اشهار
-)دورات تعليمية.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
محمد ديوري و صالح الدين اقامة)
7)2مكتب رقم)7)القنيطرة)-)27333 

القنيطرة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
533)حصة) (: السيدة رزاق نزيهة)

بقيمة)53.333)درهم للحصة).
حصة) (533 (: السيد املجاهد طه)

بقيمة)53.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نزيهة  رزاق  السيدة 
 27333 63)فال فلوري) زنقة ب رقم)

القنيطرة املغرب).
السيد املجاهد طه عنوانه)ا()دوار)
والد نصر الشرقية)7)رقم)238)مالوت)
القنيطرة) (27333 الطيبي) سيدي 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() نزيهة  رزاق  السيدة 
 27333 63)فال فلوري) زنقة ب رقم)

القنيطرة املغرب)

السيد املجاهد طه عنوانه)ا()دوار)
والد نصر الشرقية)7)رقم)238)مالوت)
القنيطرة) (27333 الطيبي) سيدي 

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم))9373.

732I

GLOBE FIDUCIAIRE

VIMALOGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
27 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
28 ، 3233)، الدار الشيضاء املغرب

VIMALOGE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 

الشيضاء - 3333) الدار الشيضاء 
املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.739729
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()محمد)
حجوجي و احمد بن الطالب كمسير)

آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827383.

73(I

pmehorizon consulting

ب س ه ؤ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

pmehorizon consulting
 rue(mesr , residence(souhaila ,
 bureau(nr 15 ، 14000، kenitra

maroc
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ب 3 ه ؤ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 33) 

بلوك ف محل ) الحوزية - 27333 
القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ب 3) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ه ؤ.
تحويل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

االموال
-)بيع اليات معلوماتية

-)بيع مستلزمات املكتب).
 (33 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 27333 (- الحوزية) (( بلوك ف محل)

القنيطرة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد وليد حميد):)2.333)حصة)

بقيمة)233.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد وليد حميد عنوانه)ا()بلوك)
ؤ رقم)289)الحوزية)27333)القنيطرة)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وليد حميد عنوانه)ا()بلوك)
ؤ رقم)289)الحوزية)27333)القنيطرة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)6)937.
733I

FIDUSCAL

WEB PRO ACCESS ويب برو 
أكسس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(2
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
WEB(PRO(ACCESS ويب برو 
أكسس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بوركو7 
زنقة ركراكة إقامة الكورنيش 

شقة 2 الطابق األر�سي عمارة ) 
الدارالشيضاء - 3353) الدارالشيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.376565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 غشت) (39 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 WEB( PRO الوحيد) الشريك  ذات 
مشلغ) أكسس  برو  ويب  (ACCESS
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
زنقة) بوركو7  اإلجتماعي  مقرها 
 2 شقة) الكورنيش  إقامة  ركراكة 
الطابق األر�سي عمارة)))الدارالشيضاء)
- 3353))الدارالشيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)التصفية املسشقة.
و حدد مقر التصفية ب بوركو7)
زنقة ركراكة إقامة الكورنيش شقة)2 
الطابق األر�سي عمارة)))الدارالشيضاء)

- 3353))الدارالشيضاء)املغرب.)
و عي7:

قاسم رضا و عنوانه)ا() السيد)ة()
حدائق األطلس ب 23 38))أغواطيم)
تدرارة الحوز مراكش))73)7)مراكش)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2)3))تحت رقم)795896.

737I

CAF MANAGEMENT

OPENLIKS NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 27 حي الهناء ، 

23)3)، الدار الشيضاء املغرب

OPENLIKS NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 267 

شارع ام الربيع الفة - 23)3) الدار 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

فايد) امحمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.(53

27.533)حصة لفائدة السيد))ة()عشد)

هللا فايد بتاريخ)23)فبراير)))3).

السالم) عشد  )ة() السيد) تفويت 

الصابري)933.))حصة اجتماعية من)

حصة لفائدة السيد) (27.533 أصل)

فبراير) (23 بتاريخ) فايد  عشد هللا  )ة()

.(3((

السالم) عشد  )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (7.353 الصابري)

لفائدة) حصة  (27.533 أصل) من 

السيد))ة()عشد الرحما7 فايد بتاريخ)

23)فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823793.

735I

ZYD PLUS SARL AU

LUXURY DEVELOPMENT
إعال7 متعدد القرارات

ZYD PLUS SARL AU

حي ازكي الجديد رقم 329 مراكش ، 

73333، مراكش املغرب

 LUXURY DEVELOPMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: إقامة 

جنا7 اوراد، مجموعة 25، عمارة 

6، شقة 28، الطابق 3، مراكش - 

73333 مراكش املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.99777

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((5 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2)بيع أسهم الشركة:)الذي)

يبيع) (، أنس النكير) ينص على مايلي:)

جميع األسهم التي يمتلكها في شركة)

»LUXURY DEVELOPMENT»)،)أي)

ثالثمائة وثالثي7))333()سهًما لصالح)

السيد محمد آيت روا والسيد صالح)

الزاوية.

املسير) استقالة  (( رقم) قرار 

على) ينص  الذي  السابق:) املشارك 

مغربي) (، النكير) أنس  السيد  مايلي:)

 38/22/2985 في) ولد  (، الجنسية)

رقم) املصمودي،) تجزئة  مقيم:) (،

،)حامل للشطاقة) تاركة مراكش) (376

يقرر) (،EE  (67277 رقم:) الوطنية 

االستقالة من منصب املسير املشارك)

للشركة.

تعيي7 مسير مشارك) (3 رقم) قرار 

جديد:)الذي ينص على مايلي:)السيد)

(، الجنسية) مغربي  الزاوية  صالح 

مقيم في فيال) (، ((9/8/2987 ولد في)

النخيل الشمالي) (،( مجاط) (،26 رقم)

الوطنية) للشطاقة  حامل  (، مراكش)

,تم تعيينه كشريك) (EE235278:رقم

غير) ملدة  للشركة  مشترك  إداري 

محدودة فترة
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وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
صالح) (: للشركاء) النقدية  املساهمة 
محمد) (، درهم) (53333 (...... الزاوية)

ايت اروا).....)53333)درهم.
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 233333 تم تحديد رأ3 املال بمشلغ)
يعادل) بما  درهم() ألف  )مائة  درهم)
من خالل) إجمالي مساهمة الشركاء)
وهي مقسمة إلى) النقد عند اإلنشاء.)
درهم) (233 متساوي من) جزء) (2333
،)ويكتتب) لكل منها مدفوعة بالكامل)
بها الشركاء)بالكامل على النحو التالي)
:)صالح الزاوية)533)سهم))خمسمائة)
سهم) (533 اروا) آيت  محمد  سهم(,)

)خمسمائة سهم(
على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 
محمد) السيد  تعيي7  تم  مايلي:)
(، الزاوية) صالح  السيد  (، روا) آيت 
 LUXURY مسيرين مشاركي7 لشركة)
تم) (، (DEVELOPMENT SARL

تحديد هذا املوعد دو7 حد زمني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233576.
736I

CAF MANAGEMENT

OPENLIKS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة
CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 27 حي الهناء ، 
23)3)، الدار الشيضاء املغرب

OPENLIKS NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 267 
شارع ام الربيع الفة - 23)3) الدار 

الشيضاء املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27(753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)
فايد) مسير جديد للشركة السيد)ة()

عشد هللا كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823793.
737I

boss management accounting

NA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
NA DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة ) 

املستودع رقم 2)، منطقة األنشطة 
االقتصادية للفنيدق، املنطقة 

الحرة واد نيغرو، الفنيدق - )9323 
الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
االستراد،) (: غرض الشركة بإيجاز)
وإعادة) الشيع  والتوزيع  التخزين 

تصدير املنتجات الغذائية.
 ( تجزئة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
2)،)منطقة األنشطة) املستودع رقم)
املنطقة) للفنيدق،) االقتصادية 
 9323( (- الفنيدق) الحرة واد نيغرو،)

الفنيدق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الشالف) نادر  محمد  السيد 
 233 2.333)حصة بقيمة) (: الحماني)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشالف) نادر  محمد  السيد 
السياحي) املركب  عنوانه)ا() الحماني 
مرينا اسمير فيال)33)املضيق))3)93 

املضيق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف املود7 عنوانه)ا()2 
زنقة االندلس طابق)6)رقم)37)طنجة)

3)933)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)827.
738I

THE OFFICE

FR ADVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE
 bd(abdelmoumen 119 229
 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC
FR ADVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 229 شارع 
عشداملومن الطابق )3 رقم 28 الدار 

الشيضاء 33333) الدار الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVICES
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة.
 229 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) (3( الطابق) عشداملومن  شارع 
الدار) ((33333 الشيضاء) الدار  (28

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ريفيلينو) فرنسيسكو  السيد 
 233 حصة بقيمة) (2.333 (: سراجو)

درهم للحصة).
ريفيلينو) فرنسيسكو  السيد 

سراجو):)2333)بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ريفيلينو) فرنسيسكو  السيد 
سراجو عنوانه)ا()تجزئة موالي تهامي)
ممر)2)رقم)25)الولفة)33333))الدار)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ريفيلينو) فرنسيسكو  السيد 
سراجو عنوانه)ا()تجزئة موالي تهامي)
ممر)2)رقم)25)الولفة)33333))الدار)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827753.

739I

fiduazizi

SAHARA DREAM GROUPE
إعال7 متعدد القرارات

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القد3 شارع 
عمر املختار حي القد3، 7333، 

العيو7 املغرب
 SAHARA DREAM GROUPE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»
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وعنوا7 مقرها االجتماعي: حي 
الجديد بدو7 رقم شارع أحمد 

حيدار - - طرفاية املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28939

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:2,( رقم) قرار 
الى) الشركة  مال  رأ3  2.رفع  مايلي:)
يعادل) ما  أي  233.333.33.)درهم 
نشاط) توسع  (.( حصة) ((2333
التشغيلية) الخدمات  توفير  الشركة:)
األغذية) والتوظيف:) املؤقت  والعمل 
والسيارات) (، والتعدين) (، الزراعية)
والدعم اإلداري) (، واملالحة الجوية) (،
(، واإلدارة) (، واملالية) (، الثالث) (/
املعلومات) وتكنولوجيا  (، واملحاسشة)
(، التصميم) ومكتب  (، والهندسة) (،
والتشطيب) الهيدروليك  وأعمال 
(، والصحة) (، الزراعية) واألغذية  (،
(، الكيماويات) (، األدوية) (، واملختبرات)
الصناعة)،)الشناء)،)النقل)/)الخدمات)
اللوجستية)،)املالحة الجوية)،)السكك)
املشيعات) (، والسيارات) الحديدية 
(، الشامل) التوزيع  (/ التسويق) (/
(، السياحة) (، اللوجستيات والتوزيع)
الفنادق واملطاعم)،)الهندسة املدنية)

،)الشناء)،)األشغال العامة)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2.( رقم) بند 

مايلي:)تعديل النظام االسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/9)7.

723I

TGE FIDUS

AMAZIGH BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 
عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 8823)، 

املحمدية املغرب
AMAZIGH BAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 27 تجزئة 
الحاج عزي الطابق الثاني - 353)2 

صخيرات املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
235739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMAZIGH BAT
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)-)أشغال الشناء.
عنوا7 املقر االجتماعي):)27)تجزئة)
 2(353 (- الحاج عزي الطابق الثاني)

صخيرات املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد عشد هللا اموريك)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عشد هللا اموريك عنوانه)ا()
 2(353 عزي) الحاج  تجزئة  (27

صخيرات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد هللا اموريك عنوانه)ا()
 2(353 عزي) الحاج  تجزئة  (27

صخيرات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)7685.

722I

ائتمانية الفضيلة

PARA LA MARCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 9)5 شقة رقم 7 الطابق 

) الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي 

مراكش ، 73373، مراكش املغرب

PARA LA MARCA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 

)35 محل رقم 2 بالطابق األر�سي 

صوكوما اسكجور - 76333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LA MARCA

املتجر في) (: غرض الشركة بإيجاز)

املواد الششه صيدلية بالتقسيط

املتجر في مواد التجميل
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم))35 

محل رقم)2)بالطابق األر�سي صوكوما)

اسكجور)-)76333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيدة بولهرود فتيحة)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بولهرود فتيحة عنوانه)ا()
 73333 )35)صوكوما اسكجور) رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بولهرود فتيحة عنوانه)ا()
 73333 )35)صوكوما اسكجور) رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233773.
72(I

CAF MANAGEMENT

AFRICONSOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 27 حي الهناء ، 
23)3)، الدار الشيضاء املغرب
AFRICONSOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

موحا أو حمو بيرل جاسم متجر 57 - 
23)3) الدار الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225775
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فايد) امحمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.533
23.333)حصة لفائدة السيد))ة()علي)

فايد بتاريخ)23)فبراير)))3).
الرحما7) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (5.533 فايد)
حصة لفائدة السيد) (23.333 أصل)
)ة()علي فايد بتاريخ)23)فبراير)))3).
السالم) عشد  )ة() السيد) تفويت 
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حصة) ((.533 الصابري) الصابري 
حصة) (23.333 اجتماعية من أصل)
لفائدة السيد))ة()علي فايد بتاريخ)23 

فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827322.
723I

بالم فيديس ش م م

SANADOORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بالم فيديس ش م م
269 شارع محمد بوزيا7 , فرحتي7 

9 الطابق الرابع رقم 25 سيدي 
عثما7، 3733)، الدار الشيضاء 

املغرب
SANADOORS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق العاشر رقم 
57 - 3253) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANADOORS
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستيراد) املصفحة،) األبواب  وبيع 
والتصدير،)اإلنعاش في مجال العقار.
زنقة) (77 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
العاشر رقم) الطابق  محمد سميحة 

57 - 3253))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: التر3) سناء) السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() التر3  سناء) السيدة 
 27 الشقة) (25 عمارة) الكرم  اقامة 
الدار الشيضاء) ((3353 سيدي مومن)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() التر3  سناء) السيدة 
 27 الشقة) (25 عمارة) الكرم  اقامة 
الدار الشيضاء) ((3353 سيدي مومن)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)-.
727I

CAF MANAGEMENT

AFRICONSOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 27 حي الهناء ، 
23)3)، الدار الشيضاء املغرب
AFRICONSOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

موحا أو حمو بيرل جاسم متجر 57 - 
23)3) الدار الشيضاء املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225775
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)
فايد) مسير جديد للشركة السيد)ة()

علي كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827322.
725I

ائتمانية الوفاء

زليج االخوين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الوفاء
79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

6333)، سطات املغرب
زليج االخوين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشيطار الرقم 7)2 - 6333) سطات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
زليج) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

االخوين.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع الزليج)

و االشغال املختلفة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الشيطار الرقم)7)2 - 6333))سطات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الغوتي رشيد):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
533)حصة) (: السيد الغوتي رحال)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الغوتي رشيد عنوانه)ا()حي)
لعمارشة زنقة الجيش امللكي)53)6) 

البروج املغرب.
عنوانه)ا() رحال  الغوتي  السيد 
 (6333  2(7 الرقم) الشيطار  تجزئة 

سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الغوتي رشيد عنوانه)ا()حي)

لعمارشة زنقة الجيش امللكي)53)6) 

البروج املغرب

عنوانه)ا() رحال  الغوتي  السيد 

 (6333  2(7 الرقم) الشيطار  تجزئة 

سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (23 االبتدائية بسطات بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/33.

726I

KB Compta

LA BAUXTE ROUGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شارع الحسن 

الثاني ، 23363، الرباط املغرب

LA BAUXTE ROUGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل 

دوار والد عليا7 مر3 الخير تمارة - 

5)3)2 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2356(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAUXTE ROUGE

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

منتجات األملنيوم).
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عنوا7 املقر االجتماعي):)محل دوار)

والد عليا7 مر3 الخير تمارة)-)5)3)2 
تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بدر املعروفي):)2.333)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املعروفي  بدر  السيد 
تجزئة فضلي رقم))9)حي واد الذهب)

تمارة)333)2)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املعروفي  بدر  السيد 
تجزئة فضلي رقم))9)حي واد الذهب)

تمارة)5)3)2)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)777.
727I

BENADILA ABDESLAM 

M-EXPRES

إعال7 متعدد القرارات

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

M-EXPRES »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 237 
تجزئة موالي مسعود حي السالم 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.57385
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم القرار رقم)2:)الذي ينص)
توسيع النشاط التجاري) على مايلي:)
تصدير) و  النقل  وسيط  (; للشركة)

استراد

قرار رقم القرار رقم)):)الذي ينص)
اسامة) السيد  تنصيب  مايلي:) على 
وغير) مرتشط  غير  مسير  الرحماني،)

قانوني
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
(; للشركة) التجاري  النشاط  توسيع 

وسيط النقل و تصدير استراد
بند رقم)73:)الذي ينص على مايلي:)
الرحماني،) اسامة  السيد  تنصيب 

مسير غير مرتشط وغير قانوني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)3)9.
728I

BENSA CONSEIL

THE WEB COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BENSA CONSEIL
 OP TERRASSE CALIFORNIE
 BD(DAKHLA(IMM 6 APPT
 3 AIN(CHOCK ، 20150،
CASABLANCA MAROC

THE(WEB(COMPANY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 58 شارع 
الزراوي و زنقة محمد صدقي الطابق 

2 - 3653) الدارالشيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.353979

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 25)فبراير) املؤرخ في)
THE(WEB(COMPANY)شركة ذات)
رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا7  درهم  (23.(33
شارع الزراوي و زنقة) (58 اإلجتماعي)
 (3653  -  2 الطابق) صدقي  محمد 
لتوقف) نتيجة  املغرب  الدارالشيضاء)

النشاط.
و عي7:

و) مختاري  ليندا  السيد)ة()
إقامة) الدوحة  شارع  عنوانه)ا()

 (3753 كليفورنيا) (3 رقم) أنافي 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالشيضاء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)25)فبراير)))3))وفي)58)شارع)
الزراوي و زنقة محمد صدقي الطابق)

2 - 3653))الدارالشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82778.
729I

PUSH CENTER

DRAIS ROUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
DRAIS ROUTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
ايميل زوال زنقة ريتيل الطابق 22 
الشقة 9) الشيضاء الدار الشيضاء 

3333) الدار الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
787725

 37 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( دجنبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DRAIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ROUTE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حمولتها) التي  باملركشات  الشضائع 

ً
املعتمدة تساوي أو تزيد عن)25)طنا

النقل الداخلي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 22 الطابق) ريتيل  زنقة  زوال  ايميل 
الشيضاء) الدار  الشيضاء) ((9 الشقة)

3333))الدار الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: درايس) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() درايس  اسامة  السيد 
89)تجزىة بن مسعود برشيد)3333) 

الدار الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() درايس  اسامة  السيد 
89)تجزىة بن مسعود برشيد)3333) 

الدار الشيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2)3))تحت رقم)787725.

7(3I

afaqconseil

EVO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
EVO SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

موسليم تجزئة بوكار طابق رقم 3، 
شقة رقم 27 باب دوكالة مراكش 27 
باب دوكالة مراكش مراكش 73333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3679
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EVO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات التنظيف

مقاول إدارة الخدمات))تنظيف)،)

بستنة(.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(،3 رقم) طابق  بوكار  تجزئة  موسليم 

شقة رقم)27)باب دوكالة مراكش)27 

 73333 باب دوكالة مراكش مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد حلوي رشيد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (533 (: محمد) كنز  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حلوي رشيد عنوانه)ا()دوار)

الويدا7) اوالد حسو7  ازناكية  اوالد 

مراكش)73333)مراكش املغرب.
رقم) السيد كنز محمد عنوانه)ا()

مبروكة) (((7 ف) نجد  اقامة  (22

مراكش)73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حلوي رشيد عنوانه)ا()دوار)

الويدا7) اوالد حسو7  ازناكية  اوالد 

مراكش)73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233888.

7(2I

BENADILA ABDESLAM 

YOBUILD
إعال7 متعدد القرارات

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

YOBUILD »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 29 
الطابق االر�سي اقامة سلمى املنصور 

مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.53((2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((2 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة؛)شقة)22)الطابق)
املدينة) قنيطرة  شارع  (( اقامة) ((

الجديدة مكنا3
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة؛)شقة)22)الطابق)
املدينة) قنيطرة  شارع  (( اقامة) ((

الجديدة مكنا3
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7362.

7((I

FIDUCIAIRE NOOR

FAMILY RECIPES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B(P(N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
 FAMILY RECIPES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 53 رشدي 

الطابق ) خريشكة - 5333) خريشكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7752

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAMILY RECIPES SARL AU

برمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوميات.
عنوا7 املقر االجتماعي):)53)رشدي)

5333))خريشكة) (- ))خريشكة) الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: أسماوي) عمار  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أسماوي  عمار  السيد 

الرياض) حي  السنة  مسجد  سكن 

5333))خريشكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أسماوي  عمار  السيد 

الرياض) حي  السنة  مسجد  سكن 

5333))خريشكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (27 االبتدائية بخريشكة بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/7).

7(3I

BENADILA ABDESLAM 

DAIRA TRAV
إعال7 متعدد القرارات

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

DAIRA TRAV »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 29 

الطابق االر�سي اقامة سلمى املنصور 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.53299
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((2 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة؛)شقة)22)الطابق)
املدينة) قنيطرة  شارع  (( اقامة) ((

الجديدة مكنا3
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة؛)شقة)22)الطابق)
املدينة) قنيطرة  شارع  (( اقامة) ((

الجديدة مكنا3
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2372.
7(7I

afaqconseil

DEBE MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DEBE MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
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الكشير بن بوعزة شارع يوسف ابن 

تاشفي7 منطقة كيليز مراكش - 

73333 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((3(2 يناير) (37 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع الكشير بن بوعزة شارع يوسف)

(- ابن تاشفي7 منطقة كيليز مراكش)

73333)مراكش املغرب»)إلى)»امللكية)

(- كيليز) تاركة  مراكش  ديبي  تسمى 

73333)مراكش املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233937.

7(5I

DAR AL MOUHTASSIB

K VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 39

CASABLANCA MAROC

K VERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 32)، 

شارع الزرقطوني الدار الشيضاء - 

3733) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

365375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((326 نونبر) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 K (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERT

تكمن) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغرب) داخل  الشركة  أهداف 

وخارجه فيما يلي:
االستغالل الزراعي لإلنتاج) (•
و األنشطة التي) )النشاتي و الحيواني()
أنشطة) اإلنتاج،) إطالة  إلى  تؤدي 
املعالجة و التعشئة و تسويق املنتجات)

الزراعية،
شراء،)بيع،)إنتاج،)استيراد) (•
و) الزراعية  املنتجات  تصدير  و 
األسمدة و الجفت و منتجات الصحة)
النشاتية و الشدور و الشتالت و كذلك)
الصناعية) و  الزراعية  املعدات 
املرتشطة مشاشرة باألنشطة الزراعية)

و املاشية و أعالف املاشية،
التمثيل املتعلق باملنتجات) (•

و املواد املذكورة أعاله،
مساهمة) العموم  وعلى  (•
الشركة بكيفية مشاشرة أو غير مشاشرة)
في أي عملية مالية)،)منقولة أو عقارية)
صناعية) أو  تجارية  مشادرة  كل  وفي 
يمكن أ7 ترتشط بطريقة مشاشرة أو)
غير مشاشرة باألنشطة املذكورة أعاله)
تنمية) على  تساعد  أ7  إمكانها  في  أو 

الشركة..
(،(32 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- الشيضاء) الدار  الزرقطوني  شارع 

3733))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (993  :

للحصة.
حصة) (23 (: اللشار) مريم  السيدة 

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
عنوانه)ا()23،)زنقة قصر الشديع لو7)
شو7 حي سالم)3733))الدار الشيضاء)

املغرب.
السيدة مريم اللشار عنوانه)ا()23،)
زنقة قصر الشديع لو7 شو7 حي سالم)

3733))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
عنوانه)ا()23،)زنقة قصر الشديع لو7)
شو7 حي سالم)3733))الدار الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)326))تحت رقم)7)37)6.
7(6I

QUARTO SANTE

QUARTO SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
QUARTO SANTE

 Avenue(Med 5 Appart(N°28,
 4eme(Etage ، 90000، TANGER

MAROC
QUARTO SANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 
عمر ابن العاص الطابق 3 رقم 6) - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5552
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUARTO SANTE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
للمنشآت) التنظيمية  االستشارات 

الصحية والهيئات العامة.
9))شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 -  (6 3)رقم) عمر ابن العاص الطابق)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 523 (: كوروند) باسكال  السيد 

حصة بقيمة)3))درهم للحصة).

 793 (: ليفيشفر) ماريو7  السيدة 
حصة بقيمة)3))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد باسكال كوروند عنوانه)ا()
فرنسا) ليو7  جرانجز  دي  شارع  (38

69335)ليو7 فرنسا.
السيدة ماريو7 ليفيشفر عنوانه)ا()
 69335 األخضر) امليدا7  شارع  (23

ليو7 فرنسا)69335)ليو7 فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ماريو7 ليفيشفر عنوانه)ا()
 69335 األخضر) امليدا7  شارع  (23

ليو7 فرنسا)69335)ليو7 فرنسا
السيد باسكال كوروند عنوانه)ا()
فرنسا) ليو7  جرانجز  دي  شارع  (38

69335)ليو7 فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52978).
7(7I

SUD EST CONSEIL

AUTO MUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

AUTO MUS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : الحارة 
شارع أحمد اوقال رقم 35 - 73333 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.73(82

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 27)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية) (AUTO MUS
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي الحارة شارع أحمد)
مراكش) (73333  -  35 رقم) اوقال 

املغرب نتيجة لتصفية املسشقة.
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و عي7:
السيد)ة()ملياء)نور و عنوانه)ا()بن)
مراكش) (73333 صالح درب حجامة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الحارة) وفي  ((3(( فبراير) (27 بتاريخ)
 73333  -  35 شارع أحمد اوقال رقم)

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233896.
7(8I

GMGF

شركة « جيسبات»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GMGF
زنقة البشير ابراهيمي اقامة الشرف 
ج3 الطابق الرابع شقة رقم )2 ، 
MAROC 3533)، الدار الشيضاء
شركة » جيسشات» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء٬ شارع محمد الخامس، حي 
الصخور السوداء، عمارة ب،الطابق 

الثاني. - 3333) الدار الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536335

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

»)جيسشات».
الشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) و  املغرب  في  اجتماعي  هدف  لها 

جميع الدول:
القانونية) الوسائل  بجميع  شراء)
العارية،) العقارية،) األمالك  لجميع 

قابلة) بنايات  عليها  التي  أو  املشنية،)
جميع األصول العقارية) للهدم وكراء)
للممتلكات العقارية،)العارية،)املشنية،)

أو التي عليها بنايات قابلة للهدم.)
)تدبير محفظة األصول العقارية.)

بجميع) العقاري  اإلنعاش  (-
أشكاله.)

تنمية و تقسيم وتجزئة األرا�سي.)
للممتلكات) وكراء) شراء) (-
املرتشطة) العمليات  وكل  العقارية 
بصفة مشاشرة أو غير مشاشرة،)كليا أو)
جزئيا ألحد األهداف املحددة أو ذات)

الصلة.
الشركـة) أصول  تشغيل  (-
القسمة،) املشادلة،) عن طريق الشيع،)
اإليجار بجميع أشكالـه أو االستعمال)

الشخصـي
)للتجزئات واملشاني.)

تنفيد املمتلكات املكتسشة) (-
التجزئة) عمليات  لجميع  املذكورة 
املخصصة) واملشاني  والتقسيم،)

لجميع االستخدامات.)
جميع) وإنشاء) بناء) (-
االحتياجات،) لجميع  العقارات،)
الشناء،) أشغال  بجميع  القيام 

التجميل،)التغيير وغيرها.)
أو) تأجير  إنشاء،) الشراء،) الشيع،)

استغالل أي أصل تجاري.)
التجارة) بالجملة،) والشراء) الشيع 
أو) التصدير  طريق  عن  سواء) عامة 

االستيراد.)
تنفيذ جميـع العمليـات لتحقيـق) (
هذا الغرض على النحـو املحدد،)أخـد)

االهتمـام أو املشاركـة بمساهمات)
الدمج،) وعمليات  جزئية،)
أية) في  العقارات،) االشتراك أو شراء)
شركة قائمة أو التي يجري إنشاؤها و)

لها غرض مماثل أو ذات صلة.)
جعل جميـع املساهمـات املشاشرة)
شراء) طريـق  عن  املشاشرة  غير  أو 
مصلحـة،) أو  اجتماعيـة  حصص 
تأسيـس) في  باالشتراك  عمولة،)
أموالهـا،) رؤو3  زيادة  أو  الشركـات 
كل عقـار على الشياع أو غيره،) شراء)

سواء)كانت مالية أو عقارية.)
العمليات) جميـع  عامـة  وبصفة  (

العقاريـة) واملنقولـة  املاليـة  التجاريـة 

املرتشطـة بصفـة مشاشـرة أو غيـر)

ألحد) جزئيا،) أو  كليا  مشاشرة،)

األهداف املحددة،)أو أي كائن مماثلة)

أو ذات الصلة.)

الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

حي) الشيضاء٬)شارع محمد الخامس،)

الصخور السوداء،)عمارة ب،الطابق)

الشيضاء) الدار  ((3333 (- الثاني.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (753 (: السيد سليم عزوز)

بقيمة)233)درهم للحصة).

753)حصة) (: السيد محمد عزوز)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 233 (: عزوز) عزالدين  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزوز  سليم  السيد 

املجمع السكني تازي ميلودي زنقة27 
الدار) ((3253 كاليفورني) رقم7)

الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() عزوز  عزالدين  السيد 

املجمع السكني تازي ميلودي زنقة27 
الدار) ((3253 كاليفورني) رقم9)

الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() عزوز  محمد  السيد 
الوفا) إقامة  الفغاطيغنيتي  زنقة 

 (3373 شقة7املعاريف) الطابق3)

الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عزوز  سليم  السيد 

املجمع السكني تازي ميلودي زنقة27 
الدار) ((3253 كاليفورني) رقم7)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827568.

7(9I

ELBOUMAHDI FBS

CTMF-INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELBOUMAHDI FBS

 Cym Cité Des Émirats arabes 33

Unis ، 10050، Rabat(MAROC

CTMF-INDUSTRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرباط 

أكدال عوا ضاية 5 رقم شقة )طابق 

22 عمارة - 533)2 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

258779

 (3 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

CTMF-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INDUSTRY
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطور) في مختلف األعمال أو الشناء;)

عقارات.

الرباط) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

أكدال عوا ضاية)5)رقم شقة))طابق)

22)عمارة)-)533)2)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد محمد مجاد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد جعفر الحاجي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

بقيمة) (533 (: السيد محمد مجاد)

233)درهم.

السيد جعفر الحاجي):)533)بقيمة)

233)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مجاد  محمد  السيد 
 2272 رقم) (3 قطاع) الغربية  زردال 

بوقنادل سال)22333)سال املغرب.
عنوانه)ا() الحاجي  جعفر  السيد 
 27333 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مجاد  محمد  السيد 
 2272 رقم) (3 قطاع) الغربية  زردال 

بوقنادل سال)22333)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)6)26.

733I

MOGADOR CONSULTING

ZENITH BOTANICALS
إعال7 متعدد القرارات

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

ZENITH BOTANICALS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: كراج رقم 
25) اسيف ب - 73333 مراكش 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.83979

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) ((7 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ادريس) فهد  الحالي  املسير  استقالة 

العيادي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيد) جديدين  مسيرين  تعيي7 
نورالدين حفاظ والسيد علي اد عشد)

هللا
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيي7 النظام االسا�سي للشركة)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:(2 رقم) بند 
السيد) من  كل  تعيي7  ثم  مايلي:)
نورالدين حفاظ والسيد علي اد عشد)
هللا كمسيرين جديدين للشركة لفترة)

غير محدودة مع االمضاء)املنفصل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233823.
732I

FORMAFID CONSEIL

SOVCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
SOVCA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

لكراريي7 جماعة اكدانة - ))65) 
سطات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()محمد امجلف) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((53
نادية) )ة() حصة لفائدة السيد) (533

خريشفة بتاريخ)26)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بسطات بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/63.
73(I

FORMAFID CONSEIL

SOVCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة
FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD(LARBI
 LOUADI(ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
SOVCA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
لكراريي7 جماعة اكدانة - ))65) 

سطات املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5269

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (26 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

خريشفة نادية كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بسطات بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/63.

733I

N.FOUAD & ASSOCIES

BTS COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

N.FOUAD & ASSOCIES

 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

 PALMIERS CASABLANCA RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS

 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

BTS COM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: ركن 

شفشاوني وشارع عشد الحميد 

بن باديس ، عي7 السشع - - الدار 

الشيضاء املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.23((39

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)مار3)))3)

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)3)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827379.

737I

COMGEST

جيمس سطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMGEST

 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA(MAROC

جيمس سطور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 75شارع 

انفا زاوية شارع كلوز بروفنس 

الطابق 9 شقة ب238 - 3373) 

الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536(39

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جيمس)

سطور.

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو في كل من املغرب وفي)

الخارج باألصالة عن نفسها وبالنيابة)

عن أطراف ثالثة:

الجملة) وششه  الجملة  تجارة  (-

املعلومات) معدات  في  والتجزئة 

واالتصاالت في املتاجر املتخصصة

واستيراد) وبيع  وشراء) تجارة  (-

وتصدير وتوزيع جميع االثاث املكتبي)

واملعدات وجميع مستلزمات املكاتب)

والكمشيوتر.

75شارع) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

بروفنس) كلوز  شارع  زاوية  انفا 

الطابق)9)شقة ب238 - 3373))الدار)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

733)حصة) (: السيد نبيل الحلفي)
بقيمة)233)درهم للحصة).

353)حصة) (: السيد رشيد إغنو7)
بقيمة)233)درهم للحصة).

(: السيدة فاطمة الزهراء)مشراف)
53))حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحلفي  نبيل  السيد 
 2733 شو�سي مو7 نيفل) (53-3732

برابانت والو7 بلجيكا.
مشراف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
اقامة) باشكو  لوتيسما  عنوانه)ا()
شعيب الطابق)3)شقة)3533))الدار)

الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() إغنو7  رشيد  السيد 
العابدينب) زين  اقامة  شارع سومية 
الدار) ((3333  22 شقة) (7 طابق)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحلفي  نبيل  السيد 
 2733 شو�سي مو7 نيفل) (53-3732

برابانت والو7 بلجيكا
مشراف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
اقامة) باشكو  لوتيسما  عنوانه)ا()
 (3533  27 شقة) (3 شعيب الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827656.
735I

REPLICA

باسطا النش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PASTA LUNCH
امللك املسمى زينب أم )، شارع أم 
الربيع، مراكش املغرب. ، 73333، 

مراكش املغرب
باسطا النش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى زينب أم )/ شارع أم الربيع، 

كليز - 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3659
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
باسطا) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

النش.
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املطاعم.
امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
)/)شارع أم الربيع،) املسمى زينب أم)

كليز)-)73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 53 (: بنسماعي7 حكيمة) السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 53 (: السيد كارو7 فابريس ييف)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حكيمة) بنسماعي7  السيدة 
الرقم) األصدقاء) إقامة  عنوانه)ا()
الشتوي) الحي  بن عطية،) زنقة  (،23

73333)مراكش املغرب.
ييف) فابريس  كارو7  السيد 
الرقم) األصدقاء) إقامة  عنوانه)ا()
الشتوي) الحي  بن عطية،) زنقة  (،23

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ييف) فابريس  كارو7  السيد 
الرقم) األصدقاء) إقامة  عنوانه)ا()
الشتوي) الحي  بن عطية،) زنقة  (،23

73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233659.
736I

CAFIGEC

 SOCIETE INDUSTRIELLE
 DE TRANSFORMATION DE

 METAL ET MECANIQUE
GENERALEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 SOCIETE INDUSTRIELLE DE

 TRANSFORMATION DE METAL
 ET MECANIQUE GENERALEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية ولد صالح محافظة 

النواصر - 3233) الدار الشيضاء 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.235672
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  ((3(( مار3) (23 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمشلغ قدره)»73.333 
إلى) درهم») (63.333« أي من) درهم»)
»233.333)درهم»)عن طريق):)تقديم)

حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827853.
737I

CAFIGEC

 CENTRALE DE TRVAUX ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 CENTRALE DE TRVAUX ET

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي نقاطع 7 
شارع عشد املومن و زنقة الرشااتي 
الطابق 3 الشاب )7 - 3233) الدار 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.796(67

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()صوفيا رستوم) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
مار3) (33 بتاريخ) معزي  خديجة 

.(3((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827596.
738I

STE GCC SARL

STE TRAVELMOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GCC SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE TRAVELMOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي سوق 
الخميس بومالن داد3 تنغير - 

75833 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3752
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVELMOU SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-2الشناء)و)

االشغال املختلفة

-)التجارة

-3تهيئة املساحات الخضراء.

سوق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(- تنغير) داد3  بومالن  الخميس 

75833)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الرحما7) عشد  املد7  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (5.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحما7) عشد  املد7  السيد 

امكونة) قلعة  بوملا7  ايت  عنوانه)ا()

تنغير)75833)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرحما7) عشد  املد7  السيد 

امكونة) قلعة  بوملا7  ايت  عنوانه)ا()

تنغير)75833)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

))3))تحت رقم)263.

739I

REPLICA

ريبليكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

REPLICA

شارع خالد بن الوليد، العمارة 7، 

الشقة رقم 33، مراكش املغرب. ، 

73333، مراكش املغرب
ريشليكا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع خالد 

بن الوليد، العمارة 7، الشقة رقم 

33 - 73333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.93292

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((3(2 نونبر) (33 املؤرخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) ريشليكا  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)

بن) خالد  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

 33 رقم) الشقة  (،7 العمارة) الوليد،)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (73333  -

عدم وجود نشاط للشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشقة) (،7 العمارة) خالد بن الوليد،)
رقم)33 - 73333)مراكش املغرب.)

و عي7:

دو) ريشيرو  أليكساندر  السيد)ة()

بن) خالد  شارع  عنوانه)ا() و  كارفالو 

 33 رقم) الشقة  (،7 العمارة) الوليد،)

)ة() 73333)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233867.

773I

PROXY FINANCE

AFRIQUE CAR PARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 7) 
)فضاء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 3) ، 73333، مراكش 

املغرب
AFRIQUE CAR PARTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس 
شقة د الدارالشيضاء - 3333) 

الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
778777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(3 أكتوبر) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRIQUE CAR PARTS
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

أجزاء)السيارات أو قطع الغيار.
39)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
اللة الياقوت الطابق الخامس شقة د)
3333))الدارالشيضاء) الدارالشيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: مروا7) السيد صطيف 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة صطيف مروا7 عنوانه)ا()
مراكش) (5(2 حي إزيكي الجديد رقم)

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صطيف مروا7 عنوانه)ا()
مراكش) (5(2 حي إزيكي الجديد رقم)

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)3)3))تحت رقم)6)73).

772I

audilex accounting

JOY ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
JOY ESTATE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 32 في مشنى أطلس سنتر ، شارع 
يوجوسالفي مراكش كيليز - 73333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(36(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 JOY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESTATE
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وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقارية.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
32)في مشنى أطلس سنتر)،)شارع) رقم)
 73333 (- يوجوسالفي مراكش كيليز)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بيلو) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بيلو  جميلة  السيدة 
مراكش) (7333  6 7رقم) تجزيئة سيشا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اصشا7  طالل  السيد 
مراكش) (7333  6 7رقم) تجزيئة سيشا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) بمراكش  التجارية 
M33-((- رقم) تحت  ((3(( مار3)

.(786638
77(I

MSEFER & ASSOCIES

3DIFICE 3ديفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
88  شارع ابن سينا ، 3383)، الدار 

الشيضاء املغرب
3ديفيس 3DIFICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 72، شارع 
الزقطوني الطابق 37 الشقة 37 - 

8823) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.3DIFICE(3ديفيس
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو) باملغرب  سواء) للشركة  الرئي�سي 
الخارج باألصالة عن نفسها وبالنيابة)

عن غيرها:
*جوالت افتراضية ثالثية االبعاد،)
ثالثية) نظرة  عرض،) *تصميم،)

االبعاد)
*قيا3 املحور ثالثي االبعاد،)

هندسة) االبعاد،) ثالثي  *فيلم 
معمارية ثالثية االبعاد،)

*الواقع املرئي والواقع املعزز،
وثالثية) االبعاد  ثنائية  *خطط 

االبعاد،
االبعاد،) ثالثية  نماذج  *تصدير 

التقاط صور،
الشركات) وافالم  فيديو  *اشرطة 

واالفالم الترويجية
كبسوالت) الرقمي،) *التسويق 

الفيديو،)فيديو بدو7 طيار،
*)انتاج افالم الرسوم املتحركة،)

املاسح) االبعاد،) ثالثية  *طشاعة 
الضوئي ثالثي االبعاد،)

363درجة التصوير الفوتوغرافي،)
363درجة فيديو،)*

جوالت افتراضية)363درجة،
والتصدير) االستيراد  *تشاط 

والتجارة،
املعامالت) جميع  عام  وبشكل  (*
والعقارية) والصناعية  التجارية 
واملالية املتعلقة بشكل مشاشر او غير)
املذكورة اعاله والتي) مشاشر باألشياء)
من املحتمل ا7 تعزز تحقيق االرباح)
وتطوير الشركة وكدلك اي مشاركة)
شكل) باي  مشاشرة  غير  او  مشاشرة 
تسع) التي  الشركات  في  االشكال  من 

لتحقيق اهداف مماثلة او ذات صلة)
بداك.).

عنوا7 املقر االجتماعي):)72،)شارع)
 -  37 الشقة) (37 الطابق) الزقطوني 

8823))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بوعنا7):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوعنا7  محمد  السيد 
الدار) ((3233 انفر3) زنقة  (23

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوعنا7  محمد  السيد 
الدار) ((3233 انفر3) زنقة  (23

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825337.
773I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

ETS.PRIVE MARIPOSA
إعال7 متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينشع رقم )3 العيو7 ، 
73333، العيو7 املغرب

ETS.PRIVE MARIPOSA »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: مشروع 
مدينة الوفاق بلوك د رقم 7)23 - 

73333 العيو7 املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(2379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((327 أبريل) ((5 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
عرفي) عقد  بمقت�سى  (32 مايلي:)

موقع يومه)7))ابريل)327))تأسست)
املسؤولية) ذات  شركة  هللا  بحول 
 ETS.PRIVE اسم) تحمل  املحدودة 
MARIPOSA)يوجد مقرها االجتماعي)
د) بلوك  الوفاق  مدينة  بمشروع 
نشاطها) ويتجلى  العيو7  (23(7 رقم)
الخاص) التعليم  قشل  وما  التعليم  (:
وراسمالها قدر في)233.333.33)درهم)
 (2379 وذات السجل التجاري رقم)
737)وتم تعيي7 السيدة) بايداع رقمه)
ليلى حمو كمسيرة للشركة لفترة غير)

محدودة)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 
عرفي) عقد  بمقت�سى  (32 مايلي:)
موقع يومه)7))ابريل)327))تأسست)
املسؤولية) ذات  شركة  هللا  بحول 
 ETS.PRIVE اسم) تحمل  املحدودة 
MARIPOSA)يوجد مقرها االجتماعي)
د) بلوك  الوفاق  مدينة  بمشروع 
نشاطها) ويتجلى  العيو7  (23(7 رقم)
الخاص) التعليم  قشل  وما  التعليم  (:
وراسمالها قدر في)233.333.33)درهم)
 (2379 وذات السجل التجاري رقم)
737)وتم تعيي7 السيدة) بايداع رقمه)
ليلى حمو كمسيرة للشركة لفترة غير)

محدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((5 بتاريخ) بالعيو7  االبتدائية 

327))تحت رقم)737.
777I

PROXY FINANCE

RED ROCK SAHARA
تأسيس شركة املساهمة

PROXY FINANCE
زاوية شارع يعقوب املنصور و شارع 

عالل الفا�سي ، عمارة رقم 7) 
)فضاء الصفوة( ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 3) ، 73333، مراكش 

املغرب
RED ROCK SAHARA »شركة 

املساهمة» 
وعنوا7 مقرها االجتماعي: تقاطع 
شارع محمد الخامس وزنقة ابن 



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5840

حشو3 عمارة 9 رقم 25 مراكش -، 
73333 مراكش املغرب

إعال7 عن تأسيس » شركة 
املساهمة»

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(3657

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RED (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROCK SAHARA
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
دراسة) املعاد7-) عن  التنقيب 
واستغالل رخصة وصكوك التعدين.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
ابن) وزنقة  الخامس  محمد  شارع 
(- مراكش) (25 رقم) (9 حشو3 عمارة)

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسمال  ويشلغ 

23.333.333)درهم،
مقسم كالتالي:

(: كابيتال) روك  ريد  الشركة 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (233.333

للحصة).
مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 

الرقابة:)
السيد تيري بيير سارلس بصفته)ا()
هوش) زنقة  (65 عنوانه)ا() رئيس 
كولومب) (9(733 فرنسا) كولومب 

فرنسا
بصفته)ا() ناضج  سعيد  السيد 
نجيب) زنقة  (7 عنوانه)ا() عام  مدير 
محفوظ طابق)))الدارالشضاء)3333) 

الدارالشضاء)املغرب
السيد تيري بيير سارلس بصفته)ا()
رئيس عنوانه)ا()زنقة هوش كولومب)

فرنسا)65 733)9)كولومب فرنسا
مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا( الحجريوي) زهرة  السيدة 
حسابات) ومراقب  خشير  بصفته 
مراكش) (73333 مراكش) عنوانه)ا()

املغرب
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
يقرر الجمع العام شروط وأحكام)

دفع األرباح.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
الصالحيات) بأكبر  الرئيس  يتمتع 
وتلك) (، الشركة) غرض  حدود  في 
من) (2( املادة) في  عليها  املنصوص 
هذا النظام األسا�سي وقرارات جميع)

املساهمي7.
بقشول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي7 جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):
تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)26 

مار3)))3))تحت رقم)233932.
775I

FOUZMEDIA

SOCIETE DAV NEG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE DAV NEG شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرقم 2) 
إقامة الشاوية شارع يوسف ابن 
تاشفي7 زنقة رشيد رضا - 93332 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE DAV NEG
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة واشغال الشناء
التجارة.

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
إقامة الشاوية شارع يوسف ابن) ((2
 93332 (- رضا) رشيد  زنقة  تاشفي7 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عشدهللا) الصيشاري  السيد 

عنوانه)ا()---)---)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عشدهللا) الصيشاري  السيد 

عنوانه)ا()---)---)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)-.
776I

FOUZMEDIA

BEKER NEG TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BEKER NEG TRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية 
تارودانت وشارع مراكش مركب 
ابراج طنجة بلوك 7 الرقم 6) 

الطابق 3 - 933332 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5337

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 39 
مار3 ))3) تم إعداد القانو7 
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BEKER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEG TRA
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة واشغال الشناء
التجارة).

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تارودانت وشارع مراكش مركب ابراج)
 -  3 6))الطابق) 7)الرقم) طنجة بلوك)

933332)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن علي لحسا7 عنوانه)ا()

---)---)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن علي لحسا7 عنوانه)ا()

----)----)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)-.
777I

FOUZMEDIA

BS HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra
maroc

BS HOUSE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املركز 
التجاري اليانس دارنا مهدئة ) محل 

77 - 27333 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6((85



5841 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUSE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع االالت)

املنزلية واالفرشة.
املركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
))محل) التجاري اليانس دارنا مهدئة)

77 - 27333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الصشا7 امينة عنوانه)ا()

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب.
السيدة الدروة سعيدة عنوانه)ا()

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الصشا7 امينة عنوانه)ا()

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم)-.
778I

FOUZMEDIA

ATLANTIC COLOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ATLANTIC COLOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عشدالعزيز شارع موالي 

عشدالعزيز الرقم 7 - 27333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATLANTIC COLOR

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة واشغال الشناء.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

شارع) عشدالعزيز  موالي  اقامة 

 27333  -  7 موالي عشدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشدالعزيز مزوز عنوانه)ا()

القنيطرة)---)----)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشدالعزيز مزوز عنوانه)ا()

القنيطرة)---)----)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)-.

779I

FOUZMEDIA

 SOCIETE VAR

PARTENAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE VAR PARTENAIRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

6 زاوية شارع محمد الديوري وزنقة 

األميرة عائشة - 27333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE VAR PARTENAIRES

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالتصاالت.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الديوري) محمد  شارع  زاوية  (6 رقم)

 27333 (- عائشة) األميرة  وزنقة 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة العوادي مريم عنوانه)ا()
زاوية محمد القرني ومحمد الخامس)

إقامة السالم سانتر عمارة اوه الشقة)

3) 27333)القنيطرة املغرب.

حسو) ايت  عشدالرحيم  السيد 
محمد) شارع  (2(6/2(7 عنوانه)ا()
الديوري وصالح الدين الشقة رقم)6 

27333)القنيطرة املغرب.
 LASSUREUR DU الشركة)
 27333 القنيطرة) عنوانه)ا() (VAR

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مريم  العودي  السيدة 
زاوية محمد القرني ومحمد الخامس)
إقامة السالم سانتر عمارة اوه الشقة)

3) 27333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)-.

753I

FOUZMEDIA

BOCH RECOVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BOCH RECOVERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )2 زنقة 

محمد الحنصالي عمارة أ مكتب رقم 
) - 27333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 شتنبر) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BOCH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RECOVERY
غرض الشركة بإيجاز):)وسيط في)

تحصيل الديو7
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التجارة.
زنقة) (2( (: عنوا7 املقر االجتماعي)
محمد الحنصالي عمارة أ مكتب رقم)

) - 27333)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد متوكل بوشعيب عنوانه)ا()
 (37 عمارة) (233 الكولف) إقامة 

الشقة)2 27333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد متوكل بوشعيب عنوانه)ا()
 (37 عمارة) (233 الكولف) إقامة 

الشقة)2 27333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتنبر)2)3))تحت رقم)-.
752I

FIDU.ECO

ROUIDA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.ECO
273 شارع فا3 اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

93333، طنجة املغرب
ROUIDA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 273 شارع 

فا3 اقامة نسرين الطابق االول 
رقم 6 طنجة 273 شارع فا3 اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

93333 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.238365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (36 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رغيوي) خالد  )ة() السيد) تفويت 
 233 حصة اجتماعية من أصل) (53

حصة لفائدة السيد))ة()عادل زمامة)
بتاريخ)36)فبراير)))3).

العربي) محمد  )ة() السيد) تفويت 
رغيوي)53)حصة اجتماعية من أصل)
عادل) )ة() 233)حصة لفائدة السيد)

زمامة بتاريخ)36)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52327).

75(I

GWSOFT

GWSOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GWSOFT
رقم 26 شارع الجيش امللكي زنقة 

جاللي العريب الطابق 8 الشقة 28 ، 
333))، الدار الشيضاء املغرب

GWSOFT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 26 
شارع الجيش امللكي زنقة جاللي 
العريب الطابق 8 الشقة 28 - 
333)) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(857

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GWSOFT
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اإلستشارات) املعلوماتية,) االنظمة 
جميع) في  العمل  و  املعلوماتية 

األنشطة ذات الطابع الرقمي.).

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع الجيش امللكي زنقة جاللي) (26
 -  28 الشقة) (8 الطابق) العريب 

333)))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: عمراوي) وليد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عمراوي  وليد  السيد 
 77 عمارة) (7 (3 م  الر�سى  اقامة 
طابق)7)رقم)2))االلفة)333)))الدار)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عمراوي  وليد  السيد 
 77 عمارة) (7 (3 م  الر�سى  اقامة 
طابق)7)رقم)2))االلفة)333)))الدار)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823333.
753I

AGC CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
ALEXANDRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AGC CONSEIL
الدار الشيضاء ، 2333)، الدار 

الشيضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
التوت عي7 السشع - 2333) الدار 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 نونبر) (3( في) املؤرخ 

املصادقة على):

دريوش) ناهد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (633

333.))حصة لفائدة السيد))ة()عشد)

نونبر) (3( بتاريخ) طرهي7  اللطيف 

.(3(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2)3))تحت رقم)799767.

757I

sofoget

 YASSINE FOOD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 YASSINE FOOD DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

59 شارع موالي عشد االعزيز زنقة 

موالي عشد االعزيز رقم 7 - 27333 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSINE FOOD DISTRIBUTION

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

غدائية بالتقسيط.
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عنوا7 املقر االجتماعي):)القنيطرة)
زنقة) االعزيز  عشد  موالي  شارع  (59
 27333  -  7 موالي عشد االعزيز رقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الهشيل) ياسي7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: الهشيل) ياسي7  السيد 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الهشيل  ياسي7  السيد 

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الهشيل  ياسي7  السيد 

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)93728.
755I

AGC CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
ALEXANDRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي7 مسير جديد للشركة

AGC CONSEIL
الدار الشيضاء ، 2333)، الدار 

الشيضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
التوت عي7 السشع - 2333) الدار 

الشيضاء املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(2 نونبر) (3( املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

طرهي7 عشد اللطيف كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2)3))تحت رقم)799767.
756I

فيكاميد

HOTEL EL YACOUTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

فيكاميد
3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 2 

، 93333، تطوا7 املغرب
HOTEL EL YACOUTA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: حجر 

العروسة طريق املالليي7 - - تطوا7 
املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(863
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)32)مار3)))3)
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)99)سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)793.
757I

REAL OFFICE SARL

AIX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
AIX TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مجمع 

بولوز، زينب 3 عمارة 3 و ) رقم 37 
كزناية - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5792

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AIX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للشضائع.
مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 37 ))رقم) و) (3 3)عمارة) بولوز،)زينب)

كزناية)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: مصطفى) اغشال  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اغشال مصطفى عنوانه)ا()
 ( و) (3 عمارة) (3 زينب) مجمع بولوز،)
رقم)37)كزناية)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اغشال مصطفى عنوانه)ا()
 ( و) (3 عمارة) (3 زينب) مجمع بولوز،)
رقم)37)كزناية)93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)3)529).
758I

NOH TORISME

SOCIETE OD GROOUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OD GROUPE
حي بئر انزرا7 الطابق السفلي رقم 

57 ، 73333، الداخلة املغرب
SOCIETE OD GROOUPE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي بئر 
انزرا7 الطابق السفلي رقم 57 - 

73333 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(23(2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OD GROOUPE
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)
نشاط بائعي األسماك.

وتعشئة) وتجميد  ومعالجة  تثمي7 
وحفظ منتجات املأكوالت الشحرية.

نقل الشضائع لحساب الغير
نقل العاملي7 لحساب الغير

الجماعي) الخاص  النقل 
لألشخاص

شكل) بأي  والدولي  املحلي  النقل 
من األشكال

نقل الشضائع والنقل املبرد
أعمال متنوعة وتقديم خدمات

نقل الشضائع واألفراد لنفسه
أعمال الشناء

استيراد و تصدير
بيع)/)شراء)جميع مواد الشناء

جميع أنواع األنشطة العقارية
تسويق األسماك الطازجة واملبردة)
وجميع) واملحار  واملحار  واملجمدة 
منتجات املأكوالت الشحرية األخرى في)
التجارة) والدولية.) الوطنية  األسواق 
من) والتعاقد  والتصدير  واالستيراد 

الشاطن.
السفن) جميع  وتشغيل  تجهيز 
وصناعة) الشحري  بالنقل  الخاصة 

الصيد بشكل عام.
إنشاء)وتشغيل أي معالجة وتعشئة)

وتحويل وحفظ
جميع املنتجات.
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اقتناء)والتخلص من جميع أنواع)
السفن.

جميع) وتشغيل  وتأجير  تركيب 
املصانع أو املنشآت املبردة ملعالجة و

الحفاظ على األسماك وأي منتج)
الشحرية) املأكوالت  منتجات  من 

األخرى.
النقل البري املؤجر واملحلي والدولي)

لجميع وجهات جميع الشضائع
والشخصية) الثقيلة  واملعدات 

ووكيل الشحن.
الترانزيت) النقل  عمليات  جميع 
البري والشحري والجوي بكافة أنواعه.
وتخزين) تداول  عمليات  جميع 

جميع املواد الغذائية والشضائع
والجمارك) بالشاحنات  النقل 

والتخزين.
النقل) خدمات  جميع  تشغيل 

البري للشضائع.
جميع) وتشغيل  وتأجير  شراء)
تسمح) التي  واآلالت  األجهزة  وسائل 
باألنشطة املذكورة أعاله أو املتعلقة)

بها.
جميع األنشطة السياحية

والتجاري) القانوني  التوطي7 
للشركات

والعالمات) املنتجات  تمثيل 
التجارية.

ششاك) وإصالح  السفن  إصالح 
وبيع) الصيد  معدات  وبيع  الصيد 

قطع الغيار
القابضة الكتساب املشاركات.

العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)
بنشاطها لتعزيز نمو الشركة وتطورها)
بئر) حي  (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  57 رقم) السفلي  الطابق  انزرا7 

73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.333 (: السيد احمد اهل املكي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد املامي حمية):)5.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد اهل املكي عنوانه)ا()
 73333  33 فيال) (32 االمل) حي 

الداخلة املغرب.
السيد املامي حمية عنوانه)ا()حي)
الداخلة) (73333  57 بئر انزرا7 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد اهل املكي عنوانه)ا()
 73333  33 فيال) (32 االمل) حي 

الداخلة املغرب
السيد املامي حمية عنوانه)ا()حي)
الداخلة) (73333  57 بئر انزرا7 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/753.
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 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

ASSURANCES CHTOUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 Groupe Management de(
Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم )3 ، 93333، طنجة املغرب

ASSURANCES CHTOUN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس, الطابق االول, مركز 
باب برد - )9233 شفشاو7 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.669
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)32)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) الخامس,) محمد  »شارع 
 9233( (- برد) باب  مركز  االول,)
»شارع محمد) إلى) شفشاو7 املغرب»)

مركز باب) الطابق األر�سي,) الخامس,)
برد)-))9233)شفشاو7 املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) بشفشاو7  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/)3.
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NOH TORISME

SOCIETE NOH TORISME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOH TORISME
زنقة تفودارت رقم 6)5 حي موالي 
رشيد ، 73333، الداخلة املغرب

SOCIETE NOH TORISME شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

تفودارت رقم 6)5 حي موالي رشيد - 
73333 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(2379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE NOH TORISME
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج هو):)
أو) استقشال  (، واإلقامة) الفنادق 
وإنشاء) تشغيل  (، األحداث) عرض 
والشناغل) واملوتيالت  الفنادق  وإدارة 

وتشغيل وإدارة مقهى ومطعم
(، والعملي) النظري  التدريس 
والتدريب السريع على ركوب األمواج)

باملعدات والرياضات املائية األخرى
(، والعملي) النظري  التدريس 

(... العربة) في  السريع  والتدريب 
الكاياك) وقوارب  الشراعية  الدراجة 

الشراعية
استيراد وشراء)وبيع وتأجير جميع)
لركوب) كواد  و  سكي  جيت  معدات 
وتأجير) وتسويق  واستيراد  األمواج 
جميع املعدات الرياضية واالستقشال)
العمالء) وسفر  والتحويالت  والدعم 
للزيارات الثقافية والرياضية وكذلك)
العمل) وجشات  (، األمسيات) تنظيم 
والندوات واملؤتمرات والرحالت وبيع)

الشضائع في السوق الحرة
والسفن) بالوقود  التزود 
الشحرية) الخدمات  والطائرات وكافة 
أنشطة) كافة  وممارسة  والجوية 
غرف) وتشغيل  وتنظيم  التموين 

الحفالت.
تأجير) (، الحفالت) معدات  تأجير 

معدات الصوت
املتحركة) والرسوم  التنظيم 
واالحتفاالت) الحفالت  لجميع 
وحفالت االستقشال والكوكتيالت مثل)
حفالت الزفاف واالحتفاالت العائلية)
واالحتفاالت) واملؤتمرات  واملؤتمرات 
الوطنية أو الدولية مع أو بدو7 تقديم)

الطعام
املنتجات) وتوزيع  وبيع  شراء)
والفنادق) للمجتمعات  الغذائية 

واملطاعم واألفراد
السياحية) العروض  تنظيم 

والترفيهية)،
مستحضرات) وتصدير  استيراد 

التجميل.
الزراعية.) املنتجات  وبيع  شراء)
وتصدير) استيراد  املشتل.) إنتاج 

املنتجات الزراعية
الجماعي) الخاص  النقل 

لألشخاص.
استيراد و تصدير

)مرياج() األسماك) بائعي  نشاط 
الطازجة) األسماك  وبيع  وشراء)
وبيع جميع منتجات) واملجمدة.)شراء)
املأكوالت الشحرية)-)استيراد وتصدير)

جميع منتجات املأكوالت الشحرية.
املنتجات) نقل  األسماك.) نقل 
لحساب) الشضائع  نقل  الزراعية.)
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الغير)،)نقل األفراد نيابة عن الغير
النقل املحلي والدولي

نقل الشضائع والنقل املبرد
أعمال متنوعة وتقديم الخدمات)
واملعدات الثقيلة والشخصية ووكيل)

الشحن.
والبرية) الترانزيت  عمليات  جميع 
اختالف) على  والجوية  والشحرية 

أنواعها.
وتخزين) تداول  عمليات  جميع 
(، والشضائع) الغذائية  املواد  جميع 
بالشاحنات) النقل  عمليات  وجميع 

والجمارك والتخزين)؛
التعاقد من الشاطن على أي نشاط)
أو استخدام) العمالة  يتطلب تدخل 
معدات صناعية أو زراعية أو تجارية

وبيع وتأجير جميع املركشات) شراء)
الصغيرة) الحافالت  ذلك:) في  بما 
والجرارات) والشاحنات  والحافالت 

وغيرها
التجارة العامة

والتجاري) القانوني  التوطي7 
للشركات

والعالمات) املنتجات  تمثيل 
التجارية.

(، الشناء) مواد  بيع  (، العام) الشناء)
الهندسة املدنية.

العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)
بنشاطها لتعزيز نمو الشركة وتطورها)
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تفودارت رقم)6)5)حي موالي رشيد)-)

73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الطالبي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطالبي  حميد  السيد 
 33 املجمع الحسني باصادينا عمارة)
طنجة) (93333  68 رقم) (33 طابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الطالبي  حميد  السيد 
 33 املجمع الحسني باصادينا عمارة)
طنجة) (93333  68 رقم) (33 طابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
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SOCIETE TALHA IMMO

TALHA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE TALHA IMMO
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
TALHA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 257 
بلوك 3 حي النسيم املسيرة فا3 - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72659
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TALHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRISE DE TRAVAUX

DIVERS
 P R O M O T I O N

.IMMOBILIERE
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)257 
(- املسيرة فا3) النسيم  حي  (3 بلوك)

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد منصور طلحة):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة خديجة شركي أمي7):)533 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() طلحة  منصور  السيد 
رقم)257)بلوك)5)حي النسيم املسيرة)

فا3)33333)فا3 املغرب.
أمي7) شركي  خديجة  السيدة 
حي) (3 بلوك) (257 رقم) عنوانه)ا()
فا3) (33333 فا3) املسيرة  النسيم 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() طلحة  منصور  السيد 
رقم)257)بلوك)5)حي النسيم املسيرة)

فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2269.
76(I

sofoget

IKHELASS MARCHEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
IKHELASS MARCHEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي سيدي 
سليما7 )3 كزوناب شقة 23 ------

-- سيدي سليما7 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((72

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)37)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

كزوناب شقة) (3( سيدي سليما7) («

سيدي سليما7 املغرب») (-------- (23

القنيطرة موالي عشد الرحما7) (« إلى)

عمر املختار و إدريس األكبر ياسمي7)

مول محل رقم)75 27333)القنيطرة)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليما7 بتاريخ)39 

مار3)))3))تحت رقم))5.
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موثقة

LA BLANCA AGENCIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة
زاوية شارع باحماد زنقة سجلماسة 

إقامة الوفاء الطابق 3 بلفدير ، 

3333)، الدارالشيضاء املغرب

LA BLANCA AGENCIA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء )2، زنقة صابري بوجمعة- 

- 3223) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5355(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLANCA AGENCIA

القيام) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

أو) لصالحها  التوظيف  بعمليات 

لصالح االغيار)،).
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الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الشيضاء))2،)زنقة صابري بوجمعة-)-)

3223))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مالكي محمد عنوانه)ا()23 
3333))الدار الشيضاء) شارع با حماد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مالكي محمد عنوانه)ا()23 
3333))الدار الشيضاء) شارع با حماد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825989.
767I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

MEDIA STELLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV(EL(WAHDA(N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES(SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
MEDIA STELLAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة تجزئة 67 بلوك F رقم 25 
السمارة - 333)7 السمارة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(653

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MEDIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STELLAR
البرمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكمشيوتر) وأنشطة  واالستشارات 
استيراد وتصدير املنتجات) (/ األخرى)
بمختلف) املتعلقة  واملواد  واملعدات 
إدارة) (/ مجاالت نشاط هذه الشركة)
ششكات الكمشيوتر)/)مطور تطشيقات)
الكمشيوتر)/)تدريب التدريس وصيانة)
أجهزة الكمشيوتر)/)الويب والحوسشة)
املتنقلة)/)أمن نظم املعلومات)/)نظم)
استشارات) (/ املعلومات) وششكات 
(/ املعلومات) نظم  مجال  في  مهنية 
أعمال متنوعة وإنشاءات نشاط هذه)

الشركة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 25 رقم) (F بلوك) (67 الوحدة تجزئة)

السمارة)-)333)7)السمارة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الكارح) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الكارح  اسامة  السيد 
عمارة) (27 (3 م  املستقشل  اقامة 
الشيضاء) سيدي معروف  (7 رقم) (33

3)35))الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الكارح  اسامة  السيد 
عمارة) (27 (3 م  املستقشل  اقامة 
الشيضاء) سيدي معروف  (7 رقم) (33

3)35))الشيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
27)مار3) االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/67.

765I

Atlas Valora Conseil

MOONARCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

MOONARCOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة 632 

املسيرة ) حرف )أ( الطابق 3 مكتب 
رقم 28 - 73273 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3653

 37 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOONARCOM

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال و خدمات التسويق عن بعد)

و التجارة االلكترونية.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 3 الطابق) )أ() حرف) (( املسيرة) (632

مراكش) (73273  -  28 رقم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الحق) عشد  الشعيبي  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الحق) عشد  الشعيبي  السيد 
االقحوا7) زنقة  (27 رقم) عنوانه)ا()

شقة)7 3333))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الحق) عشد  الشعيبي  السيد 
االقحوا7) زنقة  (27 رقم) عنوانه)ا()

شقة)7 3333))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)3337.

766I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE NINA-LAVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

333)7، السمارة املغرب

STE NINA-LAVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

داحى ولد احميدا رقم 35حي موالي 

ادريس االول 32 السمارة - 333)7 

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NINA-LAVE
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)و اشغال مختلفة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)زنقة داحى)
ولد احميدا رقم)35حي موالي ادريس)
333)7)السمارة) 32)السمارة)-) االول)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: باها) هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() باها  هللا  عشد  السيد 
 55 رقم) احميدة  ولد  دحى  زنقة 

السمارة)333)7)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() باها  هللا  عشد  السيد 
 55 رقم) احميدة  ولد  دحى  زنقة 

السمارة)333)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
33)مار3) االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/55.

767I

FIDUCIAIRE GOUMRI

HB CONSULTANT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE GOUMRI
37 زنقة الوحدة ، 3233)، 

الدارالشيضاء املغرب
HB CONSULTANT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 62 

شارع اللة اليقوة و مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 56 - - الدارالشيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.337625
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 39)فبراير) املؤرخ في)
ذات) شركة  (HB CONSULTANT
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ رأسمالها)23.333)درهم)
شارع) (62 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7 
اللة اليقوة و مصطفى املعاني الطابق)
املغرب) الدارالشيضاء) (- (- (56 رقم) (2
نتيجة اللتوقف عن مزاولة النشاط.

و عي7:
و) الشاشا  بل  حسن  السيد)ة()
عمارة) االندلسية  اقامة  عنوانه)ا()
سارع انوال حي الشطحاء) (32 ش) (32
)ة() املغرب كمصفي) الدارالشيضاء) (-

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)39)فبراير)))3))وفي)62)شارع)
اللة اليقوة و مصطفى املعاني الطابق)

2)رقم)56)-)-)الدارالشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)3)8277.
768I

 LES STUDIOS CINATOGRAPHIQUES DU

MAROC

 LES STUDIOS 
 CINEMATOGRAPHIQUES

DU MAROC 
(EN LIQUIDATION( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 LES STUDIOS
 CINATOGRAPHIQUES DU

MAROC
8) ساحة األمم املتحدة الطابق 23 
الشيضاء ، 3733)، الشيضاء املغرب

 LES STUDIOS 
 CINEMATOGRAPHIQUES DU
 )MAROC )EN(LIQUIDATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 8) 

ساحة األمم املتحدة الطابق 23 

الشيضاء 8) ساحة األمم املتحدة 
الطابق 23 الشيضاء 3333) الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(77975

العام) الجمع  بمقت�سى 
يوليوز) (35 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
 LES STUDIOS حل) تقرر  ((3(2
 CINEMATOGRAPHIQUES DU
 (MAROC (EN LIQUIDATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوا7) درهم  (833.333 رأسمالها)
األمم) ساحة  ((8 اإلجتماعي) مقرها 
 (8 الشيضاء) (23 الطابق) املتحدة 
 23 الطابق) املتحدة  األمم  ساحة 
املغرب) الشيضاء) ((3333 الشيضاء)

نتيجة لغياب نشاط.
و عي7:

السيد)ة()سيرج بردوكو و عنوانه)ا()
 (3333 ممر اللوز فيال ياسمينة أنفا)
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)33)نونبر)2)3))وفي)8))ساحة)
الشيضاء) (23 الطابق) املتحدة  األمم 
 23 8))ساحة األمم املتحدة الطابق)

الشيضاء)3333))الشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)732)82.
769I

GESTION ALJANOUB

RIANAPAU FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا7 حي السعادة عمارة رقم 
) الطابق الثالث العيو7 ، 73333، 

العيو7 املغرب
RIANAPAU FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي االمل ) 
رقم 765 بوجدور - 72333 بوجدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIANAPAU FISH

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسماك الطازجة),)املجمدة),استيراد)

املنتجات) جميع  وترويج  تصدير  (,

الشحرية)....

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 72333 (- بوجدور) (765 ))رقم) االمل)

بوجدور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ESTEBAN DAMIAN السيد)

SANMARTIN : 2.333)حصة بقيمة)

233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 ESTEBAN DAMIAN السيد)

اسشانيا) عنوانه)ا() (SANMARTIN

ALICANTE (8339)اسشانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 ESTEBAN DAMIAN السيد)

اسشانيا) عنوانه)ا() (SANMARTIN

ALICANTE (8339)اسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))72.

773I
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فيد بيست كونسيلتي7

YASMOUNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتي7
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركا7 رقم 32 الطابق االول ، 

73333، العيو7 املغرب
YASMOUNA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قيسارية 

اهل السشاعي شارع ادريس االول رقم 
)8 العيو7 - 73333 العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
37837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 غشت) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASMOUNA
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية و انشطة مختلفة).......
قيسارية) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
اهل السشاعي شارع ادريس االول رقم)
)8)العيو7)-)73333)العيو7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الكواش) الهام  السيدة 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكواش  الهام  السيدة 
زنقة برشيد الرقم)87)حي خط الرملة)

32 73333)العيو7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الكواش  الهام  السيدة 

زنقة برشيد الرقم)87)حي خط الرملة)

32 73333)العيو7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

26)غشت) االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

2)3))تحت رقم)2)/727).

772I

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

 STE AUTO ECOLE HAMID

3D TAHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35333، 

تازة املغرب

 STE(AUTO(ECOLE(HAMID 3D

TAHLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املنظر 

الجميل تاهلة تازة - 35333 تازة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5295

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)7))فبراير)))3))تم تحويل)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

تازة) تاهلة  الجميل  املنظر  »حي  من)

»مركز) إلى) املغرب») تازة  (35333  -

الزراردة قيادة زراردة تاهلة)-)35333 

تازة املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)237.

77(I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترا للمحاسشة

INJAZ KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسشة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM(FARAH(AV
 KENNIDY(VN(SAFI ، 46000،

SAFI(safi
INJAZ KHADAMAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

الحمامشة قيادة خط ازكا7 جماعة 
اوالد سلما7 إقليم أسفي - 76333 

اسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7355

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) (28 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 INJAZ الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مشلغ  (KHADAMAT
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
اإلجتماعي دوار الحمامشة قيادة خط)
إقليم) سلما7  اوالد  جماعة  ازكا7 
أسفي)-)76333)اسفي املغرب نتيجة)
ل):)فشل الشركة في تحقيق اهدافها..
دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحمامشة قيادة خط ازكا7 جماعة)
 76333 (- اوالد سلما7 إقليم أسفي)

اسفي املغرب.)
و عي7:

و) عشدالحق  النعيم  السيد)ة()
 739 عنوانه)ا()تجزئة الزيتو7 الرقم)
اسفي) (76333 اسفي) جزولة  سبت 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)75).
773I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE 2T ELEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°79
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE 2T(ELEC(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قصر قطع 
الود فركلة العليا تنجداد - 333)5 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25752
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (T(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELEC SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة/تركيب املحريكات/املتاجرة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)قصر قطع)
 5(333 (- الود فركلة العليا تنجداد)

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عشد  طاهيري  السيد 
 263 رقم) االول  الطاق  عنوانه)ا()
 5(333 الرشيدية) (2 العاطي) عي7 

الراشيدية املغرب.
عنوانه)ا() محمد  طاللي  السيد 
 5(333 تنجداد) الزوية  قصر 

الراشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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العزيز) عشد  طاهيري  السيد 
 263 رقم) االول  الطاق  عنوانه)ا()
 5(333 الرشيدية) (2 العاطي) عي7 

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)

رقم)-.

777I

IBTI DOM

 IMMO GROUP 
ABDELLAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE املغرب
 IMMO GROUP ABDELLAOUI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

عشد اهللا رقم 5)2 تجزئة االيخاء 
سعيدية - 63333 سعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8362

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GROUP ABDELLAOUI
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع عشد)
اهللا رقم)5)2)تجزئة االيخاء)سعيدية)

- 63333)سعيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)3.333.333 
درهم،)مقسم كالتالي:

اللوي) عشد  القادر  عشد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (3.333  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اللوي) عشد  القادر  عشد  السيد 
لحضارة) الشط  دوار  عنوانه)ا()
كشدانة) اركما7  لخضارة  اركما7 

63333)السعيدية املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اللوي) عشد  القادر  عشد  السيد 
لحضارة) الشط  دوار  عنوانه)ا()
اركما7 لخضارة اركما7 كشد)63333 

السعيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)276.
775I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE DRIVEMO AB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE DRIVEMO AB شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحل 
التجاري بالطابق األر�سي النرجس 2 
النعيم 5 رقم )6 - 53333 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55722

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE DRIVEMO AB
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت بالتقسيط
-)بيع أجزاء)السيارات بالتقسيط

-)ميكانيكي.
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 2 التجاري بالطابق األر�سي النرجس)
مكنا3) (53333  -  6( رقم) (5 النعيم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: ابراهيم) عزيوي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عزيوي ابراهيم عنوانه)ا()
مكنا3) (53333 أطلس) مرجا7  (69

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيوي ابراهيم عنوانه)ا()
مكنا3) (53333 أطلس) مرجا7  (69

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2377.
776I

ECOCOMPTA

HMB INFO اش م ب انفو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:(3(93
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

HMB INFO اش م ب انفو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة 

آلفجرعمارة 5) رقم 6 شطر ج 

سيدي البرنو�سي الدار الشيضاء - 

3633) الدار الشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.733283

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

))3))تقرر حل) 37)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) انفو  ب  م  اش  (HMB INFO
رأسمالها)5.333)درهم وعنوا7 مقرها)
اإلجتماعي اقامة آلفجرعمارة)5))رقم)

الدار) البرنو�سي  سيدي  ج  شطر  (6

الشيضاء) الدار  ((3633 (- الشيضاء)

املغرب نتيجة ل):)اقاف النشاط.

قامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ج) شطر  (5 رقم) ((5 آلفجرعمارة)

الشيضاء) الدار  البرنو�سي  سيدي 

 (3633 (- املغرب محمد بدر الشقالي)

الدار الشيضاء)املغرب.)

و عي7:

و) الشقالي  بدر  محمد  السيد)ة()

 (5 آلفجرعمارة) قامة  عنوانه)ا()
البرنو�سي) سيدي  ج  شطر  (5 رقم)

بدر) محمد  املغرب  الشيضاء) الدار 

الشقالي)3633))الدار الشيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
5)شطر) رقم) ((5 قامة آلفجرعمارة) (:

الشيضاء) الدار  البرنو�سي  سيدي  ج 

املغرب محمد بدر الشقالي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82573.

777I
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SOCIETE CONSULTING

SOCIETE BEST AUTO SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BEST AUTO SHOP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 I 72 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم

املحل التجاري رقم ) إقامة اليزيد 

ديور السالم - 53333 مكنا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BEST AUTO SHOP

غرض الشركة بإيجاز):)بيع أجزاء)

السيارات بالتقسيط.
 72 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

إقامة اليزيد) (( املحل التجاري رقم) (I

مكنا3) (53333 (- السالم) ديور 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لغزيل وليد):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وليد  لغزيل  السيد 
 53333 الزيتو7) باسعود  درب  ((3

مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() وليد  لغزيل  السيد 
 53333 الزيتو7) باسعود  درب  ((3

مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2375.
778I

ECOCOMPTA

)BISCOLATY( بسكوالتي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:(3(93
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 بسكوالتي )BISCOLATY( شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 3) 
زنقة بوريد الطابق 3 رقم 5 

الصخورالسوداء الدار الشيضاء - 
93)3) الدار لشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(BISCOLATY((بسكوالتي

التجارة:و) (: غرض الشركة بإيجاز)
والحلويات) البسكويت  صناعة 

واملتاجرة فها.
 (3 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 5 رقم) (3 الطابق) بوريد  زنقة 
(- الشيضاء) الدار  الصخورالسوداء)

93)3))الدار لشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امي7 ايت الطالب):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الطالب) ايت  امي7  السيد 
عنوانه)ا()زنقة القاسم الزهراوي درج)
6)اقامة توين الدار الشيضاء) أ ط ش)

233736)الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الطالب) ايت  امي7  السيد 
عنوانه)ا()زنقة القاسم الزهراوي درج)
6)اقامة توين الدار الشيضاء) أ ط ش)

233736)الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828357.
779I

مستأمنة القصشة كونطا

 SOCIETE WHITE SPIRIT
UMM ARABIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة القصشة كونطا
الحي االداري الشقة رقم ٣ قصشة 
تادلةالحي االداري الشقة رقم ٣ 
قصشة تادلة الحي االداري الشقة 
رقم 3 قصشةالحي االداري الشقة 

رقم 3 قصشة تادلة، 3533)، قصشة 
تادلة املغرب

 SOCIETE(WHITE(SPIRIT(UMM
ARABIE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 755 
بلوك )3 حي اإلسماعيلي قصشة 
تادلة - 3353) قصشة تادلة مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(255

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE( WHITE( SPIRIT( UMM

.ARABIE
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التنظيف) ومنتجات  الصابو7 

والعطور.
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)755 
بلوك))3)حي اإلسماعيلي قصشة تادلة)

- 3353))قصشة تادلة مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد احمد هاللي):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() هاللي  احمد  السيد 
تادلة) قصشة  ((3353 تادلة) قصشة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() هاللي  احمد  السيد 
تادلة) قصشة  ((3353 تادلة) قصشة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتاريخ) تادلة  بقصشة  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)73.

783I



5851 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

NEW(C.A.A.T.(Sarl(Au

 CAFE EL - مقهى العكباني

AGBANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW(C.A.A.T. Sarl(Au

 Av. la(Montagne, Immeuble

 Chakroune(n°14, 3° étage(n°14

، 90040، Tanger(Maroc

 CAFE EL AGBANI - مقهى العكشاني

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة عطار رقم 98 

- 26253 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

مقهى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CAFE EL AGBANI(-(العكشاني

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قاعة شاي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 98 محمد الخامس تجزئة عطار رقم)

- 26253)مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: العكشاني) القادر  عشد  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العكشاني) القادر  عشد  السيد 
حي عشد الخالق بلقصيري) عنوانه)ا()

26253)مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العكشاني) القادر  عشد  السيد 

عنوانه)ا()حي عشد الخالق بلقصيري))

مشرع) بلقصيري  مشرع  (26253  
بلقصيري

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

23)فبراير)))3))تحت رقم)27.

782I

All info

ALL INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

All info

 ESC(RC 3 lot(ennasr(res(rabbah

 II(MOHAMMEDIA ، 40000،

Mohmmedia Maroc

ALL INFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

املختار السو�سي تجزئة النصر 

اقامة رباح ) الطابق السفلي رقم 

3 املحمدية 3833) - 3833) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

22322

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((322 دجنبر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ALL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INFO
إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومعدات) األجهزة  وخدمة  صيانة 

الكمشيوتر).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
النصر) تجزئة  السو�سي  املختار 
 3 الطابق السفلي رقم) (( اقامة رباح)
املحمدية)3833) - 3833))املحمدية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: ادريس) لفطيمي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لفطيمي ادريس عنوانه)ا()
 782 شقة) ((2 عمارة) (2 طريق الخير)
بنسركاو اكادير)83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لفطيمي ادريس عنوانه)ا()
 782 شقة) ((2 عمارة) (2 طريق الخير)
بنسركاو اكادير)83333)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ))2)يناير)

)32))تحت رقم))6)7.
78(I

lotidream

ALLOTS S.A.R.L.A.U
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

lotidream
 Bd(d›Anfa, 9éme(étage 96

 appartement 91, CASABLANCA
، 20000، casablanca(maroc

ALLOTS S.A.R.L.A.U شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 96 شارع 
انفا الدار الشيضاء الطابق التاسع 
رقم 92 - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53(539

 36 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(2 دجنبر)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALLOTS S.A.R.L.A.U

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستراد).

96)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

التاسع) الطابق  الشيضاء) الدار  انفا 

الشيضاء) الدار  ((3333  -  92 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: بيوض) رضوا7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بيوض  رضوا7  السيد 

 36 23)رقم) ))زنقة) تجزءة الكريمات)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بيوض  رضوا7  السيد 

 36 23)رقم) ))زنقة) تجزءة الكريمات)

3333))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)-.
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مكتب التوثيق العصري بمراكش االستاذ جمال)

محدا

TOW IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب التوثيق العصري بمراكش 
االستاذ جمال محدا

زاوية شارع محمد الساد3 و طريق 
تاركة اقامة كارولي7 الطابق االول 
الشقة رقم 2 ,) جليز مراكش ، 

73333، مراكش املغرب
TOW(IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الساد3 اقامة أطلس شقة 
رقم أ7) مراكش - 73333 مراكش 

املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.59(97

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خالد الكنوني) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333
ياسي7 عالدرا بتاريخ)22)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233959.
787I

FIDUCIAIRE EL OUALID

 STE FOYER POUR VOUS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي7 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE EL OUALID
رقم 233شارع الحسن الثاني ، 

7333)، الجديدة املغرب
 STE FOYER POUR VOUS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
امتداد 258 ح و - 7333) الجديدة 

املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (3( املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

اليوسفي ايوب كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ)26)مار3)

))3))تحت رقم)7633).
785I

STE ALPHAS SARL

STE ALPHAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ALPHAS SARL
طريق اوريكة كيلومتر 25 ملك 

اسماء تسلطانت مراكش ، 73333، 
مراكش املغرب

STE ALPHAS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 
اوريكا 25 كيلومتر ملك اسماء 

تسلطانت - 73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(33(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALPHAS SARL
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمة
الزيوت) (، السائل) الوقود  بيع 
الصناعية والشحوم)،)كحول ايثيلية)

،)الزيت املحروقة بالتقسيط
مطعم ومقهى.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اسماء) ملك  كيلومتر  (25 اوريكا)

تسلطانت)-)73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايوب بوحدو):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: العلمي) هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوحدو  ايوب  السيد 
 93 2)رقم) تجزئة زهور تاركة الشطر)

تاركة)73333)مراكش املغرب.
السيد عشد هللا العلمي عنوانه)ا()
شارع االمير) (53 الرقم) (( الرويضات)
مراكش) (73333 هللا) عشد  موالي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصنهاجي) مالكة  السيدة 
 53 الرقم) (( الرويضات) عنوانه)ا()
 73333 شارع االمير موالي عشد هللا)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233579.
786I

FIDACOGE

 SOCIÉTÉ NOVATRAC 
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDACOGE
 Imm(Moutacalli 6 Angle(Av(Allal
 El Fassi et Route de Casablanca
5eme(etage ، 40000، مراكش 

املغرب
 SOCIÉTÉ NOVATRAC 

 CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعيستي 
فاضمة قيادة تحناوت الحوز 

مراكش
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33822

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 مار3) (37 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الصادق) عشد  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (73.333 حرمالي)
حصة لفائدة) (7.333.333 من أصل)
 37 )ة()رشيد اصطيلي بتاريخ) السيد)

مار3)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233975.
787I

international agence a.s.i.r.i 

هاوكي بزنيس بوزملاط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

international agence a.s.i.r.i
 imm(yamna1 eatage 7 n85 rue

liban ، 90000، tanger(maroc
هاوكي بزنيس بوزملاط شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 املركز 
التجاري مبروك الطشق التاني رقم 

)7 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

99922
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((329 غشت) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
هاوكي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بزنيس بوزملاط.
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعمال.
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عنوا7 املقر االجتماعي):)77)املركز)
رقم) التاني  الطشق  مبروك  التجاري 

)7 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوزملاط اليا3):)35)حصة)

بقيمة)333)درهم للحصة).
السيد بوزملاط زكرياء):)35)حصة)

بقيمة)333)درهم للحصة).
السيد بوزملاط عصام):)33)حصة)

بقيمة)333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اليا3 عنوانه)ا() بوزملاط  السيد 
حي املنضر الجميل شارع)73)رقم)5) 

93333)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() زكرياء) بوزملاط  السيد 
حي املنضر الجميل شارع)73)رقم)5) 

93333)طنجة املغرب.
السيد بوزملاط عصام عنوانه)ا()
حي املنضر الجميل شارع)73)رقم)5) 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اليا3 عنوانه)ا() بوزملاط  السيد 
حي املنضر الجميل شارع)73)رقم)5) 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

329))تحت رقم)5985)).
788I

fiducinfo(sarlau

 LES MAITRES DU
CARRELAGE

إعال7 متعدد القرارات

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
 LES MAITRES DU CARRELAGE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: املتجر رقم 

3 ، الحي الصناعي املسار رقم 656 

طريق الصافي ، مراكش - 73333 

مراكش املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.237767

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 2333 تفويت) عقد  على  املوافقة 

درهم للحصة من) (233 حصة بقمة)

طرف السيد صديقي حسا7 لصالح)

السيد بنعياد سيف الدين

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

صديقي) السيد  استقالة  قشول  تم 

للشركة) كمسير  مهامه  من  حسا7 

سيف) بنعياد  بالسيد  وتعويضه 

الدين)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

يشلغ راسمال الشركة)233)الف درهم)

طرف) من  بكامله  ومحرر  مسجل 

صديقي) السيد  الوحيد  الشريك 

حسا7

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

يتكو7 راسمال الشركة من)233)الف)

درهم مقسم الى)2333حصة مملوكة)

الوحيد) الشريك  طرف  من  كلها 

السيد بنعياد سيف الدين)

بند رقم)22:)الذي ينص على مايلي:)

تم تعي7 السيد بنعياد سيف الدين)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23387.

789I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 AMILAF أميالف طغافو
TRAVAUX

إعال7 متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم ) الطابق 
األول تطوا7 ، 93333، تطوا7 

املغرب
 AMILAF TRAVAUX أميالف طغافو

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 23، شارع 
يعقوب املنصور الطابق األول رقم 6 

تطوا7 - 93333 تطوا7 املغرب .
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27587

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((329 يونيو) ((3 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة و املصادقة على تحويل)233 
مصطفى) السيد  طرف  من  حصة 
املهدي) السيد  لفائدة  حموش 
التعريف) لشطاقة  الحامل  العسري 

.L58367((الوطنية عدد
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
املوافقة على استقالة السيد) مايلي:)
ذمته) إبراء) مع  حموش  مصطفى 
املهدي) السيد  وتعيي7  التسيير  ملدة 
و) (L58367( عدد) ب.ت.و  العسري 
عدد) ب.ت.و  العسري  ياسر  السيد 
S((9959)مسيرين للشركة ملدة غير)

محددة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  الغرض  تعديل 
من اشغال عامة و الشناء)مثل:)كهرباء)
الشناء)...،)أعمال الطرق)...)،)البستنة)
الصيانة) (، (.. الصيانة) أعمال  (، (...
والتطوير)...)،)األعمال املدنية والشناء)
البستنة و) إلى أشغال عامة و الشناء،)

الحفر،)نقل الشضائع للغير.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
إلى تحقيق األغراض) الشركة  تهدف 
الشناء،) و  عامة  أشغال  التالية:)
الشضائع) نقل  الحفر،) و  البستنة 

للغير.
على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
مايلي:)قدم الشريك الوحيد للشركة)
العسري) ياسر  السيد  املساهمات 

مشلغ)23.333.33)درهم نقدا
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
مشلغ) الشركة  رأسمال  حدد  مايلي:)
 233 إلى) درهم مقسمة  (23.333.33
واحدة) كل  قيمة  اجتماعية  حصة 
233)درهم اكتتبت بالكامل من قشل)
وخولت) بالكامل  مدفوعة  الشريك،)

وخصصت له.
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
السيد املهدي العسري ب.ت.و عدد)
العسري) ياسر  السيد  و  (L58367(
مسيرين) (S((9959 عدد) ب.ت.و 

للشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

329))تحت رقم)988).
793I

FLASH ECONOMIE

PLASTIQUE INO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PLASTIQUE INO
62873:رقم التقييد في السجل 

التجاري
املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�سى 
))3))قرر الشركاء) 37)مار3) بتاريخ)

ما يلي
PLASTIQUE INO)حل شركة-

بوفتا3) حسن  السيد  تعيي7  (
مصفي للشركة-

شارع) (72 حدد مقر التصفية في) (
 -  37 الشقة) (7 الطابق) الزرقطوني 

الدارالشيضاء-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)22)827
792I
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STE AGEFICO SARL

TCS QUALITE MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)2 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 7 ، 93333، طنجة املغرب
 TCS QUALITE MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 شارع 
فا3 اقامة مبروك عمارة د رقم 2) 

الطابق 8 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3969
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TCS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUALITE MARKETING
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.
77)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 (2 فا3 اقامة مبروك عمارة د رقم)

الطابق)8 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
53)حصة) (: السيد شعبي محسن)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
السيد الطويل ياسي7):)53)حصة)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محسن  شعبي  السيد 
 23 رقم) (36 زنقة) (5 مبروكة) حي 

93333)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() ياسي7  الطويل  السيد 
 76 حي مسنانة مقاطعة املنارة زنقة)

93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محسن  شعبي  السيد 
 23 رقم) (36 زنقة) (5 مبروكة) حي 

93333)طنجة املغرب

عنوانه)ا() ياسي7  الطويل  السيد 

 76 حي مسنانة مقاطعة املنارة زنقة)

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((8 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)53727).

79(I

Immofid

GRIFO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

GRIFO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

أنفا طابق رقم 39 شقة رقم 92 

إقامة الربيع انفا - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5337(2

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((3(( فبراير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) الرداد  )ة() السيد) تفويت 

2.333)حصة اجتماعية من) اسليمة)

السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)

)ة()اسماعيل خلفي بتاريخ)26)فبراير)

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)823583.

793I

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

DOMAINE BEN TALEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

DOMAINE BEN TALEB شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم ) عمارة 5) تجزئة 

الزيتو7 تيكوين اكادير - 83333 
اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE BEN TALEB
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي
استغالل للمشاريع الفالحية.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
االول رقم)))عمارة)5))تجزئة الزيتو7)
اكادير) (83333 (- اكادير) تيكوين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد بن طالب ياسي7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن طالب ياسي7 عنوانه)ا()
بلوك ج)3)رقم)33)حي الداحلة اكادير)

83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن طالب ياسي7 عنوانه)ا()
بلوك ج)3)رقم)33)حي الداحلة اكادير)

83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238675.

797I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIERE EL

BARDAI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE IMMOBILIERE EL

BARDAI FRERES

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها:2.333.333,33 درهم

مقرها االجتماعي:29) شارع 

الزرقطوني الدارالشيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري 

99633:

للشركاء) العام  الجمع  بمقت�سى 

أشار) ((3(( فبراير) ((5 املؤرخ بتاريخ)

و وافق)

بدو7 حجز تحويالت حق الرقشة)
وثمانو7) وسشعة  وأربعمائة  أللفي 

يملكها) اجتماعية  )787)(حصة 

السيد اديب البردعي لفائدة بناته

اآلنسة) البردعي،) غالية  اآلنسة 

سارة البردعي و اآلنسة دينة البردعي)

للعقد) بينها,تشعا  متساوية  بأجزاء)

املسلم من طرف السيد حميد جشور)

موثق في)

في الدار الشيضاء)بتاريخ)37)غشت)

2)3), 23)و)23)شتنبر)2)3)

الجديد) التقسيم  على  -املوافقة 

للحصص االجتماعية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82727.

795I
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FLASH ECONOMIE

DRASCORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DRASCORP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DRASCORP
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستحواذ على حصص في الشركات.
و) األسهم  جميع  وإدارة  شراء) (-

غيرها
-)تولي اإلدارة في الشركات القابضة
األموال) برؤو3  االهتمام  (-

والشركات على اختالف أنواعها.
زنقة) (23 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 (3333 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)7.953.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 79.533 (: دادي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() دادي  ادريس  السيد 
اقامة بيال املدينة)7)رقم)23)كاليفورنيا)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() دادي  ادريس  السيد 
اقامة بيال املدينة)7)رقم)23)كاليفورنيا)

3333))الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827358.
796I

FLASH ECONOMIE

Achachi Sbihi Associés 
إعال7 متعدد القرارات

 Achachi Sbihi Associés شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها 33.333) درهم
املقر االجتماعي.عمارة 33 الشقة 

8 زنقة موالي أحمد لوكيلي حسا7 
بالرباط

السجل التجاري رقم 273953 
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد في)3)فبراير)))3) 

تم تقرير ما يلي):
-)رفع قيمة رأسمال الشركة بقيمة)
288.333،)من)333.)2)إلى)33.333) 
درهما بإحداث)2883)حصة جديدة.)
 Les (« (: تجاري) شعار  أضافة  (-

 .» petites douceurs
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضشط 

في)7)مار3)))3))تحت عدد)2562.
797I

FLASH ECONOMIE

LA CIGOGNE FUTEE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة 
 LA CIGOGNE FUTEE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها 233333,33 درهم 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالدار)
قرر مسير) ((3(2.2(.25 في) الشيضاء)
 LA CIGOGNE FUTEE شركة)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) الوحيد  الشريك  ذات 
233333.33)درهم مقرها االجتماعي)
65))شارع محمد الزرقطوني الطابق)

9)رقم))9)الدار الشيضاء)ما يلي:)
)-)تحويل املقر االجتماعي للشركة)
الزرقطوني) محمد  شارع  ((65 من)
إلى:) الدار الشيضاء) (9( 9)رقم) الطابق)
إقامة الفردو3 إقامة رقم)9))تجزئة)
 ( الطابق) (5 رقم) الشقة  (25/(98

مر3 الخير تمارة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تحت  تمارة  ملدينة  التجاري 
235735)وبالتالي حذفها من السجل)

التجاري في الدار الشيضاء.
798I

FLASH ECONOMIE

JAKO SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JAKO SANTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 75 زنقة 
أطلس الطابق 7 رقم 26 ، معاريف - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536372

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 JAKO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SANTE
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
الطشية) املعدات  وتجارة  وتصدير 

ومستلزماتها.
-)أثاث طبي

العيادات) وتخطيط  تصميم  (-
واملستشفيات..

زنقة) (75 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
أطلس الطابق)7)رقم)26)،)معاريف)-)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: لكحل) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لكحل  سعيد  السيد 
زنقة سيدي احمد الذهبي درب) (37

الطلعة)6353))ابن احمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لكحل  سعيد  السيد 
زنقة سيدي احمد الذهبي درب) (37

الطلعة)6353))ابن احمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827977.

799I

FLASH ECONOMIE

PERSO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PERSO TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 267 

،شارع عشد املومن ،اقامة اليمامة 
)أ( ، الطابق 2 ، رقم ) - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PERSO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة أو إنشاءات.
و) الشناء) أعمال  كافة  إنجاز  (-

اإلنشاءات والتجديد.
-)التجارة بشكل عام..

 267 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
،شارع عشد املومن)،اقامة اليمامة))أ()
الدار) ((3333  -  ( رقم) (، (2 الطابق) (،

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة مريم وبكي):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() وبكي  مريم  السيدة 
زنقة سيدي احمد الذهبي درب) (37

الطلعة)6353))ابن احمد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() وبكي  مريم  السيدة 
زنقة سيدي احمد الذهبي درب) (37

الطلعة)6353))ابن احمد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827976.
833I

FLASH ECONOMIE

MADELEINE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MADELEINE INVEST
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي جنا7 
تاالغت - إقامة أطلس جولف 
ريزورت- الطابق 2 - رقم 26 - 

مراكش
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
تسمية) (: (MADELEINE INVEST

الشركة
تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
كانت) سواء) (، أي مؤسسة سياحية)
وخاصة) (، مستأجرة) أو  مملوكة 
الضيافة) ودور  واملطاعم  الفنادق 

واملنتجعات الساحلية وما إلى ذلك
كافة) وإنجاز  وتطوير  دراسة  (-
املشاريع السياحية واملالية والتجارية)

والعقارية املتعلقة ببناء)سلسلة
-)النقل السياحي بأي وسيلة وعلى)
وامليني) الحافالت  استخدام  األخص 
باص التابعة للشركة أو املؤجرة لهذا)

الغرض وتأجير سيارات الركوب..
جنا7) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
جولف) أطلس  إقامة  (- تاالغت)
ريزورت-)الطابق)2)-)رقم)26)-)مراكش
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
 2.333 (: عزوز) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء
السيد محمد عزوز عنوانه)5)زنقة)

 7 شقة) (3 األخوة اقامة الوفا طابق)

املعاريف-)الدار الشيضاء

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
السيد محمد عزوز عنوانه)5)زنقة)

 7 شقة) (3 األخوة اقامة الوفا طابق)

املعاريف-)الدار الشيضاء

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بمراكش  لالستثمار  الجهوي 

25)مار3)))3))تحت رقم)233887

832I

THK CONSULTING

E-IMPACT UNIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani

 Espace jardin lala Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

E-IMPACT UNIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكاتب 

املستقشل رقم 73 الطابق التالت 

مكتب رقم 22 شارق موالي رشيد 

طريق صفرو - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.E-IMPACT UNIVERS
برمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوميات
االشهار.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
التالت) الطابق  (73 رقم) املستقشل 
رشيد) موالي  شارق  (22 رقم) مكتب 
طريق صفرو)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (233 (: كوبي) السيد زكرياء)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 73 كوبي عنوانه)ا() السيد زكرياء)
فا3) كناوة  صهريج  مبروكة  تجزئة 

33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 73 كوبي عنوانه)ا() السيد زكرياء)
فا3) كناوة  صهريج  مبروكة  تجزئة 

33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)-.
83(I

MOORE CASABLANCA

بيڤواك كوفيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN(OFFICE(OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

بيڤواك كوفيي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
سومية عمارة )8، الطابق ) رقم 

7 حي بامليي الدار الشيضاء - 3333) 
الدار الشيضاء املغرب.
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تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(6229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))فبراير)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (،8( عمارة) سومية  »شارع 
(- الشيضاء) الدار  بامليي  حي  (7 رقم) ((

إلى) املغرب») الشيضاء) الدار  ((3333

تقاطع شارع) أنفا  بيس شارع  (297«

إقامة) السفلي  طابق  أحمد شر�سي،)

ڨال أنفا الدار الشيضاء)-)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825762.

833I

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

VERGENAIM AGRI
إعال7 متعدد القرارات

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

VERGENAIM AGRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: بلوك ج 6 
رقم 79 حي الداحلة اكادير - 83333 

اكادير املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.75585

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 

تعديل) الشركة  شركاء) قرر  مايلي:)

املنصوص) النحو  املالية على  السنة 

عليه في املادة))2

على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 

النظام) تعديل مقتضيات  تم  مايلي:)

األسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 

تعديل) الشركة  شركاء) قرر  مايلي:)

املنصوص) النحو  املالية على  السنة 

عليه في املادة))2

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 

النظام) تعديل مقتضيات  تم  مايلي:)

األسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238677.

837I

IMO GROUP

IMO GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

IMO GROUP

شارع سمية اقامة شهرزاد الطابق 

3 الرقم )) النخيل ، 3373)، الدار 

الشيضاء املغرب

IMO GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

سمية اقامة اقامة شهرزاد الطابق 

3 الرقم )) النخيل - 3373) الدار 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.359325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحسي7) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (66 الطالبي)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

مليكة الطائع بتاريخ)39)فبراير)))3).

الحسي7) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (239 الطالبي)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

فبراير) (39 يوسف الدحموني بتاريخ)

.(3((

الحسي7) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (239 الطالبي)
السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)
)ة()سعد الدحموني بتاريخ)39)فبراير)

.(3((
الحسي7) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (57 الطالبي)
أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()
فبراير) (39 بتاريخ) الدحموني  حليمة 

.(3((
الحسي7) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (57 الطالبي)
السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)
)ة()نزهة الدحموني بتاريخ)39)فبراير)

.(3((
الحسي7) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (57 الطالبي)
أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()
فبراير) (39 بتاريخ) الدحموني  نعيمة 

.(3((
الحسي7) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (57 الطالبي)
أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()
فبراير) (39 بتاريخ) الدحموني  اسماء)

.(3((
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82577.
835I

STE SKY AFFAIRES(شركة سكاي افير

STE MIRYAL شركة مريال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE SKY شركة سكاي افير
AFFAIRES

ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 
الحسن الثاني اقامة عثما7 الطابق 
الثاني رقم 6 بني مالل، 3333)، بني 

مالل املغرب
STE MIRYAL شركة مريال شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 65 بلوك 
5 تجزئة الحمدانية بني مالل - 

3333) بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3937

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)3))تقرر حل) 23)دجنبر) املؤرخ في)

شركة) مريال  شركة  (STE MIRYAL

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 233.333 رأسمالها) مشلغ  الوحيد 

 65 اإلجتماعي) درهم وعنوا7 مقرها 

بلوك)5)تجزئة الحمدانية بني مالل)-)

3333))بني مالل املغرب نتيجة لقفل)

و عي7:

و) هدى  بن  محمد  السيد)ة()

املهاجرين) زنقة  الرجا  حي  عنوانه)ا()
 (3(33 صالح) بن  الفقيه  (32 رقم)

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 65 وفي) ((3(2 دجنبر) (23 بتاريخ)

بلوك)5)تجزئة الحمدانية بني مالل)-)

3333))بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتاريخ)2))فبراير)

))3))تحت رقم)298.

836I

IMO GROUP

IMO GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

IMO GROUP

شارع سمية اقامة شهرزاد الطابق 

3 الرقم )) النخيل ، 3373)، الدار 

الشيضاء املغرب

IMO GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

سمية اقامة شهرزاد الطابق 3 

الرقم )) النخيل - 3373) الدار 

الشيضاء املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.359325

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) (39 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الدحموني سعد كمسير آخر
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تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82577.

837I

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

PRO PRIM

إعال7 متعدد القرارات

TANWIR(AUDIT(ET(CONSEIL

 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،

80000، AGADIR(MAROC

PRO PRIM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: طريق 

بيوكرى الحي الصناعي رقم )7) ايت 

ملول - - ايت ملول املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(2933

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير السنة املالية للشركة

على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 

مايلي:)تحيي7 النظام االسا�سي

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:(9 رقم) بند 

مايلي:)تغيير السنة املالية للشركة

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 

مايلي:)تحيي7 النظام االسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)782.

838I

FIDUCIAIRE RAKIB

 SIMO ENTREPRISE

BERDOUKI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE RAKIB

 N° 02 RUE(ABOU(INAN(EL

 MARIN ، 24020، EL(JADIDA

MAROC

 SIMO ENTREPRISE BERDOUKI

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

لغنادرة - 7333) الجديدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

))3))تقرر حل) 37)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SIMO ENTREPRISE BERDOUKI

مشلغ رأسمالها)23.333)درهم وعنوا7)

(- لغنادرة) دوار  اإلجتماعي  مقرها 

(: الجديدة املغرب نتيجة ل) ((7333

إنتهاء)النشاط).

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

لغنادرة)-)7333))الجديدة املغرب.)

و عي7:

و) بردوقي  العربي  السيد)ة()

املومن) عشد  زنقة  (222 عنوانه)ا()

املغرب) الجديدة  ((7333 املوحدي)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ))3)مار3)

))3))تحت رقم)7556).

839I

idaraty

HANKOUBI LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

HANKOUBI LOGISTIC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي النهضة 
67) زنقة 92 رقم ) الطابق ) رقم 

3 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HANKOUBI LOGISTIC
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللوجيستيكي.
النهضة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
67))زنقة)92)رقم)))الطابق)))رقم)3 

- 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: النقوبي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() النقوبي  حمزة  السيد 
سوق) (93333 ميمونة) اللة  مركز 

االربعاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() النقوبي  حمزة  السيد 

سوق) (93333 ميمونة) اللة  مركز 

االربعاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52772).

823I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BOUAZZA AGRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

 AV. PRINCE HERITIER.N°

 200.ETAGE( 2.APPT.( N°( 8.( ،

90020،(TANGER(MAROC

شركة ذات) (BOUAZZA AGRO

املسؤولية املحدودة

دوار) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7  (

(- جماعة آيت يوسف وعلي) بوملعيز،)

333)3)الحسيمة املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد)5737)بتاريخ)3))فبراير)

.(3((

تم اإليداع القانوني) (... (: بدال من)

بالحسيمة) االبتدائية  باملحكمة 

تحت قيد رقم) (37/3(/(3(( بتاريخ)

32)من السجل الترتيبي...

القانوني) اإليداع  تم  (... (: يقرأ)

بالحسيمة) االبتدائية  باملحكمة 

تحت قيد رقم) (37/3(/(3(( بتاريخ)

222)من السجل الترتيبي...

الشاقي بدو7 تغيير.

822I
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azzouziabdelali

 SOCIETE JAAFARIA DU
NORD SARL

إعال7 متعدد القرارات

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE JAAFARIA DU NORD
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم زاوية 832-
833 - 33333 فا3 املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.27722

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) ((6 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إخطار بوفاة السيد محمد مراك�سي)

بنجعفر.
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

ابراء)الذمة بالنسشة للمسير املتوفى.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة توزيع رأ3 مال الشركة.
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تعيي7 مسير جديد للشركة.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
من) (23 والفصل) (7 الفصل) تعديل 

القانو7 األسا�سي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إخطار بوفاة السيد محمد مراك�سي)
بنجعفر بتاريخ)2)3)/7/38))وتوزيع)

تركته.
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
األعمال) جميع  على  املوافقة  تقرر 
مراك�سي) السيد محمد  بها  قام  التي 
للشركة) تسييره  فترة  بنجعفر خالل 
ذمة) إبراء) الضرورة  عند  ويعطى 
كاملة ونهائية دو7 تحفظ فيما يتعلق)

بإدارته للشركة.
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لرأ3) الجديد  بالتوزيع  االعتراف 

املال.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

االقرار بشغور اإلدارة وتعيي7 مسير)

جديد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا3 بتاريخ)7))يناير)))3) 

تحت رقم)378.

82(I

وين إكسشير

FIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

وين إكسشير

5) زنقة عشد الكريم الديوري الدار 

الشيضاء، 3233)، الدار الشيضاء 

املغرب

FIKA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

حني7 اقامة اسماعيل حي راسي7 - 

3333) الدارالشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79(393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):

احمد) السيد  )ة() السيد) تفويت 

حصة) ((33 االدري�سي) توفيق 

حصة) ((33 أصل) من  اجتماعية 

الزهراء) فاطمة  )ة() السيد) لفائدة 

فبراير) ((2 بتاريخ) االدري�سي  توفيق 

.(3((

السيد) )ة() السيد) تفويت 

 (33 االدري�سي) توفيق  اسماعيل 

 (33 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد))ة()حمزة توفيق)

االدري�سي بتاريخ)2))فبراير)))3).

السيدة) )ة() السيد) تفويت 

حصة) ((33 االدري�سي) توفيق  سارة 

حصة) ((33 أصل) من  اجتماعية 

الزهراء) فاطمة  )ة() السيد) لفائدة 

فبراير) (27 بتاريخ) االدري�سي  توفيق 

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827757.
823I

azzouziabdelali

 SOCIETE BRASSERIE
 RESTAURANT LA

RENAISSANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE BRASSERIE
 RESTAURANT LA

RENAISSANCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ساحة 
كلمانسة املدينة الجديدة - 33333 

فا3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9352

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 شتنبر) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لزعر) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (727
نور) )ة() 7.273)حصة لفائدة السيد)

الدين مرابو بتاريخ)9))شتنبر)2)3).
مرابو) أحمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.573
نور) )ة() 7.273)حصة لفائدة السيد)
الدين مرابو بتاريخ))2)أكتوبر)2)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)552.
827I

Sud Business Center

SK LINE CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sud Business Center
إقامة جوهرة األطلس عمارة د رقم 
) الطابق األر�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق و زنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 73333، مراكش 

املغرب

SK LINE CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 جيليز - 73333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LINE CENTER

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.

55)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

محمد الخامس عمارة جكار شقة رقم)

33)جيليز)-)73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (53 (: بلوط) سعد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

 53 (: خليفة) ابن  كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بلوط  سعد  السيد 

 222 رقم) امشارك  سيدي  تاركة  حي 

73253)مراكش املغرب.

السيدة كوثر ابن خليفة عنوانه)ا()
ازيكي تجزئة) الفقيه  زنقة  (277 رقم)

ازلف)77333)الصويرة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلوط  سعد  السيد 
 222 رقم) امشارك  سيدي  تاركة  حي 

73253)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233565.

825I

CABINET RAMI EXPERTISE

MB TRIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

MB TRIO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الجواش الطابق الثاني فا3. - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRIO
صانع) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األثاث
*)مقاول في النجارة

*)تاجر املفروشات بالتفصيل.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بن) عمارة  الخطابي  الكريم  عشد 
مو�سى الجواش الطابق الثاني فا3.)

- 33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: شيماء) بلقائد  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بلقائد شيماء) السيدة 
اقامة) (23 الشقة) لال مليكة  زنقة  ((
 33333 الجديدة) املدينة  الشاهية 

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بلقائد شيماء) السيدة 
اقامة) (23 الشقة) لال مليكة  زنقة  ((
 33333 الجديدة) املدينة  الشاهية 

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))79.
826I

chn consulting

DATAWORK NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chn consulting
 app 8 champ(de(course(Fès 3

 résidence(yakouta ، 30000، fes
maroc

DATAWORK(NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زهرة 
املدائن 7 تجزئة 2 زواغة موالي 

يعقوب فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72763
 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DATAWORK(NEGOCE
.NEGOCE(:(غرض الشركة بإيجاز
زهرة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
موالي) زواغة  (2 تجزئة) (7 املدائن)
يعقوب فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: ستيتو) متقي  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ستيتو  متقي  السيد 
أم) حي  (3( بلوك) (39 رقم) (38 زنقة)
خنيفرة) (57333 خنيفرة) الربيع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ستيتو  متقي  السيد 
أم) حي  (3( بلوك) (39 رقم) (38 زنقة)
خنيفرة) (57333 خنيفرة) الربيع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفا3 بتاريخ)-)تحت رقم)-.

827I

Etude Maître NOUHI NOUREDDINE

 STE PLATFORM GROUP
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوا7 األستاذ نوحي نورالدين 
جليز، جليز، 73332، مراكش 

املغرب
 STE PLATFORM GROUP S.A.R.L
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : عملية 

باب مراكش، العزوزية، عمارة م، 

الشقة 2، الطابق االول، مراكش-

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3379

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 يونيو) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLATFORM GROUP S.A.R.L A.U

منتجات) (: غرض الشركة بإيجاز)

اإلكسسوارات،) املالبس،) التجميل،)

املنتجات الغذائية

عملية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

م،) عمارة  العزوزية،) مراكش،) باب 

(،73273 االول،) الطابق  (،2 الشقة)

مراكش-املغرب

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ايما7 بلكزيز):)233)بقيمة)

233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

(: السيدة ايما7 بلكزيز عنوانه)ا()

 2 ))سكتور) )2)شارع) الساملية بلوك)

الشقة) الساد3،) الطابق  (،7 عمارة)

3)،)332))،)الكويت

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

(: السيدة ايما7 بلكزيز عنوانه)ا()

 2 ))سكتور) )2)شارع) الساملية بلوك)

الشقة) الساد3،) الطابق  (،7 عمارة)

3)،)332))،)الكويت



5861 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2)3))تحت رقم)9633)2.

828I

L’ESPADON CONSERVE

ESPADON CONSERVE
إعال7 متعدد القرارات

L›ESPADON CONSERVE
 84rue(El(Bakri ، 20000،-8(

CASABLANCA MAROC
ESPADON CONSERVE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

الرئيس بكاي الحي الصناعي، أكدير - 
83333 أكدير املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.89(9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)9))أكتوبر)2)3))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:):)قررت الجمعية العامة)،)بعد)
املشرفة) اإلدارة  تقرير  الى  اإلستماع 
املنتهیة) للسنة  املالیة  الشیانات  على 
في)2)3)/33/37)املوافقة على تقریر)
اإلدارة وكذلك الشیانات املالیة للسنة)
2)3)/33/37)والتي تظهر) املنتهیة في)
 29985(9.76 یقدرب) صافیا  ربحا 
العام) الجمع  یعطي  درهم.وبالتالي 
التفریغ) الحسابات  ملدقق  و  لإلدارة 
الكامل،)النهائي الرجعة فیه ملهمته في)

السنة املاضیة
على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 
بناء) العامة  الجمعية  قررت  مايلي:)
على اقتراح من اإلدارة تخصيص ربح)
 29985(9.76 السنة و قد بلغ درهم)
اإلحتياطي) ـ) التالي:) النحو  على 
من الدخل الصافي في) (%5( القانوني)
ـ) (33.33 3)%)من رأ3 املال(:) حدود)
املاضية:) للسنوات  املحتجزة  األرباح 
األرباح املدفوعة:) ـ) (23(638675.53
في الحساب:) الرصيد املرحل  ـ) (3.33

237637275.(9

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
الحظت) (- (: أخرى) نقط  (: مايلي:)
الجمعية العامة مايلي):)حصة األرباح)
 (323/(339 لسنوات) املوزعة 
 (327/(323 (، ((32(/(323 (،
 (325/(326 (، ((325/(327 (،
ترجع) (،(327/(328 (،(326/(327،
للمساهمي7 األقلي7 باستثناء)حصت)
ادريس دادو7،)تم وضعها في صندوق)
املحكمة التجارية بأكادير،)احتفظت)
الشركة بمشلغ األرباح املوزعة املتعلقة)
 (323/(339 املالية) بالسنوات 
(، ((327/(323 (، ((32(/(323 (،
(، ((325/(326 (، ((327/(325
التي) ((327/(328 (، ((326/(327
تخص السيد دادو7 ادريس ادريس)
الستئناف) محكمة  لحكم  تنفيدا 
 (323 أكتوبر) (( بتاريخ) بمراكش 
الذي ينص على سداد القرض بمشلغ)
933333)درهم باإلضافة إلى الفائدة)
 (6 من) الشركة  لفائدة  املخصومة 

يونيو)338) 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((9 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2)3))تحت رقم)237777.
829I

PARA PARADIS.

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

. ، .، الدار الشيضاء املغرب
PARA PARADIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الطابق 5 الشقة د - 3333) 

الدار الشيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.397(89

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)3))تقرر حل) 38)شتنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 PARA PARADIS الوحيد) الشريك 

مشلغ رأسمالها)3.333))درهم وعنوا7)

اللة) شارع  (39 اإلجتماعي) مقرها 

الدار) ((3333 (- الشقة د) (5 الطابق)

فقدا7) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

را3 املال.

و حدد مقر التصفية ب)39)شارع)

 (3333 (- د) الشقة  (5 الطابق) اللة 

الدار الشيضاء)املغرب.)

و عي7:

و) بوطربوش  فتيحة  السيد)ة()

الطابق) اللة  شارع  (39 عنوانه)ا()

الشيضاء) الدار  ((3333 د) الشقة  (5

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

بالدار الشيضاء)39)شارع اللة الطابق)

5)الشقة د)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2)3))تحت رقم)795839.

8(3I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

بشغال سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

بشغال سرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي تدمو7 

زاكورة - 77933 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3789

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بشغال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سرفيس.
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشناء
نقل الشضائع للغير

التقنية) الطشية  املعدات  شراء)
واملستشفيات

املعملية) املستهلكة  املواد  شراء)
الطشية.

عنوا7 املقر االجتماعي):)حي تدمو7)
زاكورة)-)77933)زاكورة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: طاهري) براهيم  السيد 
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).

 533 (: السيد عشد العزيز طاهري)
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).

 533 (: طاهري) براهيم  السيد 
بقيمة)53.333)درهم.

 533 (: السيد عشد العزيز طاهري)
بقيمة)53.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() براهيم طاهري  السيد 
زاكورة) (77933 زاكورة) تدامو7  حي 

املغرب.
طاهري) العزيز  عشد  السيد 
تميغت) كشايت  دوار  عنوانه)ا()

77933)زاكورة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
طاهري) العزيز  عشد  السيد 
تميغت) كشايت  دوار  عنوانه)ا()

77933)زاكورة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)57.
8(2I



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5862

مكتب الدكتور العشودي عشد العزيز خشير قضائي في)

املحاسشة على الصعيد الوطني

تيسير كمباني سيفيل أنجينيرنك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدكتور العشودي عشد العزيز 
خشير قضائي في املحاسشة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدا7 الفروسية 
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب 

اقامة الفردو3 الطابق االول فا3 ، 
33333، فا3 املغرب

تيسير كمشاني سيفيل أنجينيرنك 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم ) بالطابق الثاني تعاونية الر�سى 
الزهور ) فا3 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
725(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تيسير) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كمشاني سيفيل أنجينيرنك.
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال العامة أو الشناء)
بائع مواد الشناء)

معدات صناعية أو أدوات) كراء) (
آلية.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم)))بالطابق الثاني تعاونية الر�سى)
الزهور)))فا3)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 633 (: حجاري) محمد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد حمزة حجاري):)33))حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة مريم حجاري):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حجاري  محمد  السيد 

فا3) (( الزهور) الر�سى  تعاونية 

33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() حجاري  حمزة  السيد 

فا3) (( الزهور) الر�سى  تعاونية 

33333)فا3 املغرب.

السيدة مريم الحجاري عنوانه)ا()

فا3) (( الزهور) الر�سى  تعاونية 

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حجاري  محمد  السيد 

فا3) (( الزهور) الر�سى  تعاونية 

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((7 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2338.

8((I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

NASYAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

)7 شارع الدرفوفي الطابق ) رقم 8 

وجدة، 63333، وجدة املغرب

 NASYAD TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 3)7 حي 

محمد بلخضر طريق مغنية - 63333 

املغرب وجدة.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38389

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيي7) ((3(( مار3) (33 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد مقروف)
زهير كمسير آخر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)867.

8(3I

ficof

STE RHAZIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ficof
 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda maroc
STE RHAZIMAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي بلخضر 
تجزئة بوخاري شارع محمد الخامس 

رقم 53 - 63333 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 3))فبراير) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
RHAZIMAR)مشلغ رأسمالها)33.333 
اإلجتماعي حي) درهم وعنوا7 مقرها 
بلخضر تجزئة بوخاري شارع محمد)
وجدة) (63333  -  53 رقم) الخامس 

املغرب نتيجة ل):)املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب حي بلخضر)
تجزئة بوخاري شارع محمد الخامس)

رقم)53 - 63333)وجدة املغرب.)
و عي7:

السيد)ة()يحي الغازي و عنوانه)ا()
شارع) بوخاري  تجزئة  بلخضر  حي 
 63333  53 رقم) الخامس  محمد 

وجدة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)838.

8(7I

GÉNIE MANSOURIA

GENIE MANSOURIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GÉNIE MANSOURIA

23 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 2 رقم 8 املعاريف ، 3373)، 

الدار الشيضاء املغرب

GENIE MANSOURIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

2 رقم 8 املعاريف - 3373) الدار 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5363(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 GENIE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MANSOURIA

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ذات اشغال متعددة.
زنقة) (23 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
الدار) ((3373 (- املعاريف) (8 رقم) (2

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العلوي:) مصطفى  موالي  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

العلوي) مصطفى  موالي  السيد 
 233 رقم) الحميرية  دوار  عنوانه)ا()
الدر) ((3633 البرنو�سي) الغالم  اهال 

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي) مصطفى  موالي  السيد 
 233 رقم) الحميرية  دوار  عنوانه)ا()
الدر) ((3633 البرنو�سي) الغالم  اهال 

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827673.
8(5I

SACO CONSEIL

SB MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 SOCOMA ASKEJOUR IMM N
 956 3EME(ETAGE(NUMERO

 6 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SB MAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز زنيت 
لالعمال زنقة مسلم تجزئة بوكار 
الطابق الثالث شقة رقم 27 باب 
دكالة مراكش - 73333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3655

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAR
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، تنظيم التظاهرات) (، اعمال الشناء)

تركيب اللوحات االشهارية.
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
تجزئة) مسلم  زنقة  لالعمال  زنيت 
 27 رقم) شقة  الثالث  الطابق  بوكار 
73333)مراكش) باب دكالة مراكش)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: املعلوي) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املعلوي  فؤاد  السيد 
دوار القرية غمات ايت اورير الحوز)

مراكش)73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املعلوي  فؤاد  السيد 
دوار القرية غمات ايت اورير الحوز)

مراكش)73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233893.
8(6I

CORPORATE AUDIT GROUP

PSAD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
775, شارع عشد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 3333)، 

casablanca maroc
PSAD MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني، الرقم 7، عمارة يوسرى 

سنتر، زاوية شارع املقاومة وزنقة 
هاي - 3333) الدار الشيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72687

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)9))دجنبر)2)3))تقرر إنشاء)

و) (- فرع تابع للشركة تحت التسمية)

الكائن بالعنوا7 طريق صفرو،)تجزئة)
األر�سي) الطابق  (،5(8 رقم) الوفاء،)

فا3 املغرب و املسير من) (33333  -

طرف السيد)ة()بوغابة مليكة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)32)2.

8(7I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD OULAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عشد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 

جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 2) 

، 73333، مراكش املغرب

RIAD OULAYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : درب 

الزعري، رقم 26 القنارية - 73333 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 دجنبر) (32 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (RIAD OULAYA حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 2.333.333 رأسمالها) مشلغ  الوحيد 

درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي درب)
 73333 (- القنارية) (26 رقم) الزعري،)

مراكش املغرب نتيجة لتفويت األصل)

التجاري،.

و عي7:
 JOËLLE, MARIE السيد)ة()
 Quai du عنوانه)ا() و  (SAUNIER
 Mont-Blanc (2 2(32 Genève

Suisse)كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
درب) وفي  ((3(( مار3) (37 بتاريخ)
 73333 (- القنارية) (26 رقم) الزعري،)

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233833.

8(8I

SEB Capital

AZ Wear
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ(Wear
إقامة البستا7 ) العمارة 2 املحل 

2 سيدي البرنو�سي - 3633) 
الدارالشيضاء املغرب ، 3333)، 

الدارالشيضاء املغرب
AZ(Wear شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 
البستا7 ) العمارة 2 املحل 2 سيدي 

البرنو�سي - 3633) الدارالشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537937

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Wear
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تأسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صناعة) و  تصنيع  تحضيرعمليات  و 

املالبس واملنسوجات)

واستيراد) وتوزيع  وبيع  شراء)

الخام) املواد  أنواع  جميع  وتصدير 

و) املصنعة  واملنتجات  والسلع 

بصناعة) املتعلقة  مصنعة  الششه 

املالبس) أو  الخياطة  وإنتاج  النسيج 

واألنشطة) املوضة  وإكسسوارات 

ذات الصلة

تقديم خدمات الخياطة و النسيج)

و صناعة االلبسة

وبيع في املتاجر أو) تصنيع وشراء)

عبر اإلنترنت أو االستيراد أو التصدير)

وإكسسوارات) الجاهزة  للمالبس 

املوضة والسلع الجلدية واملواد الخام)

وإكسسوارات) والجلود  واملنسوجات 

مفيدة) أخرى  مواد  وأي  التجميع 

وضرورية للتصنيع

واستيراد) وتوزيع  وبيع  شراء) (

الخياطة) أنواع آالت  وتصدير جميع 

والنسيج

ماركات املالبس وتصنيعها) إنشاء)

للمالبس) والتجزئة  بالجملة  وبيعها 

منتجات) وتصدير  واستيراد  الجاهزة 

املنسوجات واملالبس

إنتاج وتجارة وشراء)وبيع وتسويق)

األقمشة) أنواع  جميع  وتوزيع 

واملنسوجات.

التأسيس واملشاركة في رأ3 املال)

جميع) في  أشكالها  بجميع  واإلدارة 

الشركات التي لها عالقة مشاشرة أو)

غير مشاشرة بهدف الشركة..

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

البستا7)))العمارة)2)املحل)2)سيدي)

الدارالشيضاء) ((3633 (- البرنو�سي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أنا3 عزمي):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد أنا3 عزمي عنوانه)ا()
 32 رقم) (35 عمارة) مشاركة  القد3 
 (3633 الشيضاء) البرنو�سي  سيدي 

الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد أنا3 عزمي عنوانه)ا()
 32 رقم) (35 عمارة) مشاركة  القد3 
 (3633 الشيضاء) البرنو�سي  سيدي 

الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
8(9I

FISCALEX MAROC

 GLOBAL INVEST REALTY
L›AGENCE IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 GLOBAL INVEST REALTY
 L›AGENCE IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 
239 شقة رقم 73 الطابق التالت 
مراكش مراكش 73333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GLOBAL INVEST REALTY

.L’AGENCE IMMOBILIERE
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع عشد)
اقامة جواد عمارة) الخطابي  الكريم 
التالت) الطابق  (73 رقم) شقة  (239
مراكش) (73333 مراكش) مراكش 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة برنارد انغريد):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() انغريد  برنارد  السيدة 

فرنسا)3333)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() انغريد  برنارد  السيدة 

فرنسا)3333)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233879.
833I

MOHAMED LAAGOUBI

 ATLAS TRADING REFINED
OIL PRODUCTS ABROAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC
 ATLAS TRADING REFINED OIL

PRODUCTS ABROAD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : قطعة 
رقم 9 الطابق الثالث تجزئة مطاحن 

االدريسية شارع بئر انزرا7 أطلس 
فا3 - 33333 فا3 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.58533
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 22)غشت) املؤرخ في)
 ATLAS TRADING REFINED OIL
PRODUCTS ABROAD)شركة ذات)
رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
الطابق) (9 رقم) قطعة  اإلجتماعي 
االدريسية) مطاحن  تجزئة  الثالث 
(- فا3) أطلس  انزرا7  بئر  شارع 
33333)فا3 املغرب نتيجة النعدام)

املشيعات).
و عي7:

السيد)ة()نورة نغراوي و عنوانه)ا()
دبي ص ب)658727)االمارات املتحدة)
)ة() كمصفي) املتحدة  االمارات  (- (-

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قطعة) وفي  ((3(2 غشت) (22 بتاريخ)
رقم)9)الطابق الثالث تجزئة مطاحن)
أطلس) انزرا7  بئر  شارع  االدريسية 

فا3)-)33333)فا3 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (33 بتاريخ) بفا3  التجارية 

2)3))تحت رقم)2)2/3)86.
832I

CCJF

 SUPERVISING OF
TURNKEYS-EXPERTISE-

 ASSISTANCE FOR
 MAINTENANCE AND

 OPERATION par
abréviation SETEAMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
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SUPERVISING OF TURNKEYS-

 EXPERTISE-ASSISTANCE

 FOR MAINTENANCE AND

 OPERATION par abréviation

SETEAMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 236 زنقة 

عشد الرحما7 صحراوي - 3333) 

الدارالشيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.325863

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((3(2 نونبر) (33 املؤرخ في)

SUPERVISING OF TURNKEYS-

 E X P E R T I S E - A S S I S T A N C E

 FOR MAINTENANCE AND

 OPERATION par abréviation

مسؤولية) ذات  شركة  (SETEAMO

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)

وعنوا7) درهم  (23.333 رأسمالها)

عشد) زنقة  (236 اإلجتماعي) مقرها 

 (3333 (- صحراوي) الرحما7 

لقرا) نتيجة  املغرب  الدارالشيضاء)

رالشريك الوحيد.

و عي7:

 Stéphane VINCENT السيد)ة()

 QUAI VICTOR عنوانه)ا() و 

 BERRIERE N° 68 97363 BRY

)ة() كمصفي) فرنسا  (SUR MARNE

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)33)نونبر)2)3))وفي)236)زنقة)

 (3333 (- صحراوي) الرحما7  عشد 

الدارالشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)96)825.

83(I

SOUHAL CONSULTING

STE AQUARELLE THERAPIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE AQUARELLE THERAPIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
االمام مالك مسكن املسجد 27 
شقة 28 كيليز مكراش 73333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3633

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUARELLE THERAPIE
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات:عالج نف�سي.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
االمام مالك مسكن املسجد)27)شقة)
مراكش) (73333 مكراش) كيليز  (28

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيدة خديجة شهدي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: السيدة خديجة شهدي)

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة خديجة شهدي عنوانه)ا()
27)زنقة)2)الطابق)7)شقة)25)كينيمر)
الدارالشيضاء) (73333 الدارالشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خديجة شهدي عنوانه)ا()
27)زنقة)2)الطابق)7)شقة)25)كينيمر)
الدارالشيضاء) (73333 الدارالشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233875.

833I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE ENNOUR DE
 PRODUCTION

AUDIOVISUELLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 2) شارع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيو7 املغرب
 STE ENNOUR DE
 PRODUCTION

 AUDIOVISUELLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

الخميسات رقم )23 خط الرملة 32 
العيو7 - 73333 العيو7 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23775
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد ملي7 ابك)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.333
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333

فاطمة ابك بتاريخ)26)فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/3)7.
837I

CAF MAROC

CHRONO DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
CHRONO DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7)2 شارع 
حافظ ابن عشد الشار قيسارية انزرا7 

رقم 73 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
22(829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 يناير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHRONO DIVERS
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التطوير و االشغال العامة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)7)2)شارع)
حافظ ابن عشد الشار قيسارية انزرا7)

رقم)73 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
233)حصة) (: السيد عادل درغال)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل درغال عنوانه)ا()-)،)
قاملة الجزائر.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل درغال عنوانه)ا()-)،)
قاملة الجزائر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)39269).
835I

موروكو كومشتونس اكاونت

 LES REMPART
D’ESSAOUIRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موروكو كومشتونس اكاونت
شقة 27 الطابق 7 برج منارة ) 

مدخل ا شارع عشد الكريم الخطابي 
، 73333، مراكش املغرب

 LES REMPART D’ESSAOUIRA
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
مسلم تجزءة بكار ، شقة بالدور 

الثالث رقم 27 باب دكالة مراكش - 
73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 REMPART D’ESSAOUIRA SARL

. AU

مشغل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
مقهى بار الحليب

-)مطعم خدمة التوصيل للمنازل)
أو عن بعد

واإليجار) والشيع  االستحواذ  (-
عمل) أي  وتشغيل  املجاني  اإلداري 
تجاري في قطاع السياحة)،)وال سيما)

مؤسسات تقديم الطعام)؛
إداري) وتأجير  وبيع  اقتناء) (-

وتشغيل أي مؤسسة ترفيهية
املتعلقة) الخدمات  جميع  (-

باألنشطة املذكورة أعاله..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بالدور) شقة  (، بكار) تجزءة  مسلم 
(- باب دكالة مراكش) (27 الثالث رقم)

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 233 (: السيدة ميريل مالكونتينتي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مالكونتينتي) ميريل  السيدة 
منخفضة) مطحنة  شارع  عنوانه)ا()

57773)ريجنيفيل فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مالكونتينتي) ميريل  السيدة 
منخفضة) مطحنة  شارع  عنوانه)ا()

57773)ريجنيفيل فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23373.
836I

CABINET COMPTABLE SAKHI

PARA CONSEIL
إعال7 متعدد القرارات

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
PARA CONSEIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 5 
زنقة عشد السالم الخطابي حي 

املستشفيات - - الدار الشيضاء 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.268775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((323 نونبر) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2):)الذي ينص على مايلي:)

35)نونبر323))فوتت السيدة) بتاريخ)

التي) حصة  (533 بنصغير) عزيزة 

تملكها للسيدة مريم قارة.

قرار رقم))):)الذي ينص على مايلي:)

 »PARA CONSEIL« شركة) تحويل 

إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)الشركة ستكو7 ملزمة بتوقيع)

املسيرة الوحيدة السيدة مريم قارة.)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الشريكة) (، جلشت السيدة مريم قارة)

يشلغ) نقدًيا  ا 
ً
مشلغ للشركة  الوحيدة 

 (233.333,33 (( ألف) مائة  إجماليه 

درهم.)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

(( ألف) مائة  الشركة  يشلغ رأ3 مال 

مقسمة) وهي  درهم  ()233.333,33

2333()حصة بقيمة مائة) (( إلى ألف)

،مكتتب) للحصة) درهم  ()233.33(

بالكامل) مدفوعة  (، بالكامل) بها 

مريم) للسيدة  بالكامل  ومخصصة 

قارة)،)الشريكة الوحيدة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)323))تحت رقم)365368.

837I

اتما نية املنى

دي أس �سي أش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتما نية املنى

اقامة دحا7 الطابق التاني زنقة 

عقشة بن نافع ، 6233)، برشيد 

املغرب

دي أ3 �سي أش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الرقم 23 

شارع ليشيرتي الطابق الثالث الشقة 

5 - 3)32) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535393

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دي أ3)

�سي أش.
غرض الشركة بإيجاز):)خشير بحري)

او طيرا7

ادارة مكتب تحصيل الديو7.

عنوا7 املقر االجتماعي):)الرقم)23 

شارع ليشيرتي الطابق الثالث الشقة)5 

- 3)32))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد موالي عشد الكريم الهاشمي)

 233 بقيمة) حصة  (753 (: االدري�سي)

درهم للحصة).

753)حصة) (: السيدة نجوى لراج)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 233 (: لراج) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عشد  موالي  السيد 
زنقة) (9 الهاشمي االدري�سي عنوانه)ا()
الدار الشيضاء) ((3333 بيتو7 بلفدير)

املغرب.
السيدة نجوى لراج عنوانه)ا()76 
 (6233 الرياض) حي  الوفاء) تجزئة 

برشيد املغرب.
لراج عنوانه)ا() املصطفى  السيد 
39)زنقة الشطحاء)الوفاء)حي الرياض)

6233))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم) عشد  موالي  السيد 
زنقة) (9 الهاشمي االدري�سي عنوانه)ا()
الدار الشيضاء) ((3333 بيتو7 بلفدير)

املغرب
السيدة نجوى لراج عنوانه)ا()76 
 (6233 الرياض) حي  الوفاء) تجزئة 

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825953.

838I

fiduciaire(didi

STE H.ORIENT SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(didi
 RUE IMAM GHAZALI IMM 28

 ،HAMOUTI 1ER(ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

STE H.ORIENT SARL/AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النجد 7 زنقة الرحمة 7 رقم 3. 

سيدي يحي - 63333 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H.ORIENT SARL/AU

غرض الشركة بإيجاز):)-شاركوتري)

بيع بالجملة).

-بيع جميع أنواع املواد الغذائية)

-بيع الدواجن الجاهزة للطهي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 .3 رقم) (7 الرحمة) زنقة  (7 النجد)

سيدي يحي)-)63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: بودالل) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: بودالل) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بودالل  هشام  السيد 

عمارة) النصر  اقامة  ايريس  تجزئة 

وجدة) (63333 وجدة) (35 رقم) ((33

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بودالل  هشام  السيد 

عمارة) النصر  اقامة  ايريس  تجزئة 

وجدة) (63333 وجدة) (35 رقم) ((33

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)875.

839I

CABINET RAMI EXPERTISE

IBM3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

IBM3 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رقم 96 ، الطابق الثاني املنطقة 
الصناعية عي7 الشقف فا3 - 

33333 فا3 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 27)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
IBM3)مشلغ رأسمالها)233.333)درهم)
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم)
96)،)الطابق الثاني املنطقة الصناعية)
فا3) (33333 (- فا3) الشقف  عي7 
االتفاق على إنهاء) (: املغرب نتيجة ل)

الشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املنطقة) الثاني  الطابق  (، (96 رقم)
(- فا3) الشقف  عي7  الصناعية 

33333)فا3 املغرب.)
و عي7:

و) بودين  مليكة  السيد)ة()
 9 حي لال سكينة زنقة) (33 عنوانه)ا()
املغرب) فا3  (33333 العليا) زواغة 

كمصفي))ة()للشركة.
و) ملولي  القادر  عشد  السيد)ة()
 33333 73))حي االدارسة) عنوانه)ا()

فا3 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2397.
873I

MOORISH

MONDE TONER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدار الشيضاء املغرب

MONDE TONER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 723 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشقة 2 - 

3373) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536(22

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MONDE TONER

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

األحشار.

 723 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشقة)

2 - 3373))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الدين) صالح  قاصد  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5868

الدين) صالح  قاصد  السيد 
عمارة6)  سفيا7  إقامة  عنوانه)ا()
معروف) سيدي  (( طابق) شقة3)
الشيضاء) الدار  ((3333 الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) صالح  قاصد  السيد 
عمارة6)  سفيا7  إقامة  عنوانه)ا()
معروف) سيدي  (( طابق) شقة3)
الشيضاء) الدار  ((3333 الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827675.

872I

fiduciare(ait(assou

مارين دي ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciare(ait(assou
 198lot(mesguina(drarga(agadir ،

80000، agadir(maroc
مارين دي ترافو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
تاووكت اكادير - 83333 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53862
 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 دجنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
مارين) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

دي ترافو).
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)و اشغال اخرى
نقل الشضائع لحساب الغير.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
ايت تاووكت اكادير)-)83333)اكادير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)333.333.) 

درهم،)مقسم كالتالي:
 6.683 (: محمد) باجدي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد ايت ايمادين ادير):)6.663 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 6.663 (: السيد شوخما7 ياسي7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  باجدي  السيد 
 83333 اكادير) تاووكت  ايت  دوار 

اكادير املغرب.
السيد ايت ايمادين ادير عنوانه)ا()
اكادير) الدراركة  سعيد  سيدي  حي 

83333)اكادير املغرب.
السيد شوخما7 ياسي7 عنوانه)ا()
السمارة) (7 رقم) (7 شارع) الفتح  حي 

83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  باجدي  السيد 
 83333 اكادير) تاووكت  ايت  دوار 

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238973.
87(I

FIDUSAL

MODEPRO-NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSAL
2793وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 333)2، تمارة 
املغرب

MODEPRO-NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 N وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارة
رقم 7 املجمع السكني الغرفة البركة 

2 - 333)2 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

235639
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODEPRO-NEGOCE
بيع) -ب  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقير)
-)االشغال املختلفة و الشناء.

 N :)عمارة) عنوا7 املقر االجتماعي)
7)املجمع السكني الغرفة البركة) رقم)

2 - 333)2)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد جشاري عشد القادر)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد جشاري محمد):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
القادر) عشد  جشاري  السيد 
76)تحزئة فضلي حي وادي) عنوانه)ا()

الذهب)333)2)تمارة املغرب.
عنوانه)ا() محمد  جشاري  السيد 
 5 الشطر) الفردو3  تجزئة  (86 رقم)

عي7 العودة)333)2)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
القادر) عشد  جشاري  السيد 
76)تحزئة فضلي حي وادي) عنوانه)ا()

الذهب)333)2)تمارة املغرب
عنوانه)ا() محمد  جشاري  السيد 
 5 الشطر) الفردو3  تجزئة  (86 رقم)

عي7 العودة)333)2)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)7583.
873I

األستاذ معتمد أحمد

هورس كونيكت كونسيبت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

األستاذ معتمد أحمد
زاوية زنقة ابن عائشة وزنقة طارق 
ابن زياد, عمارة اكسيلسيور الطابق 
األول رقم 7 جيليز ، 73333، مراكش 

املغرب
هور3 كونيكت كونسيبت شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي قيادة 
تاسلطانت كم 22 طريق اوريكة 
قيادة تاسلطانت كم 22 طريق 
اوريكة 73333 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.8(7(7
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) (27 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
ومنح) واستقشال  وتدريب  تكوين 
باالستعانة) الذاتية  التنمية  شواهد 

بالخيول للمدربي7 املتثلمذين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)739).
877I

STE TIB COMPT SARL AU

CAFE ANZAGH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطي7 وزنقة 

الشخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 
35 ، 63333، وجدة املغرب

CAFE ANZAGH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : بلوك 

23 عمارة 67 شارع عالل الفا�سي - 



5869 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

63333 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.27(97

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (CAFE ANZAGH حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 733.333 رأسمالها) مشلغ  الوحيد 
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بلوك)
(- شارع عالل الفا�سي) (67 عمارة) (23
63333)وجدة املغرب نتيجة لتوقف)

نشاط الشركة.
و عي7:

و) العزوزي  عمر  السيد)ة()
العونية) ظهر ملحلة طريق  عنوانه)ا()
تجزئة موهوب رقم)93 63333)وجدة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بلوك) وفي  ((3(( فبراير) ((8 بتاريخ)
(- شارع عالل الفا�سي) (67 عمارة) (23

63333)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)2)).
875I

STE FACILITY.CASH 

STE ELMA SIRIUS SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE ELMA SIRIUS SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : شارع 
عالل بن عشد هللا رقم 3) عمارة 
تيتانيك تازة - 35333 تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 9))دجنبر) املؤرخ في)
STE ELMA SIRIUS SARL AU)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مشلغ رأسمالها)93.333)درهم)
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عالل)
عمارة تيتانيك) ((3 بن عشد هللا رقم)
تازة املغرب نتيجة ل*) (35333 (- تازة)
للشركة) التجاري  النشاط  توقيف 

نهائيا.
و عي7:

السيد)ة()آسية العابد و عنوانه)ا()
78)شارع زيري بن عطية تازة)35333 

تازة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((3(2 دجنبر) ((9 بتاريخ)
عمارة) ((3 رقم) هللا  عشد  بن  عالل 

تيتانيك تازة)-)35333)تازة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((7 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)33.

876I

KHOUYI BADIA

AGRO FOLK SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
 MEKNES ، 50000، MEKNES

املغرب
AGRO FOLK SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اداو 
املوبومية - 57353 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOLK SARL-AU
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
الفالحية) املعدات  بيع  املختلفة،)

،االستيراد و التصدير..
اداو) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املوبومية)-)57353)ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسماعيلي ابراهيم):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ابراهيم) اسماعيلي  السيد 
الخضراء) املسيرة  بشارع  عنوانه)ا()

بومية)57353)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم) اسماعيلي  السيد 
الخضراء) املسيرة  بشارع  عنوانه)ا()

بومية)57353)ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

))3))تحت رقم)75.
877I

PROCOMED

MATMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -67 طنجة- ، 93333، طنجة 

املغرب
MATMAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة بطنجة ، ILOT 13 ، قطعة 

3 - 93333 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2978

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( يناير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فيرناندو) )ة() السيد) تفويت 
 2.333 سيلفا) دا  رودريغيز  جورجي 
 2.333 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد))ة()ساندرا ماريا)
غانداريال فاسكيز كوريا ميليتا بتاريخ)

23)يناير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (3( بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)52798).

878I

fiduciaire(dar(dmana

RESTAURANT OCHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويي7 درب الدرعاويي7 

رقم 23 وزا7 حي الدرعاويي7 درب 
الدرعاويي7 رقم 23 وزا7، 33)26، 

وزا7 املغرب
RESTAURANT OCHER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز 

اسجن جماعة اسجن اقليم وزا7 - 
33)26 وزا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESTAURANT OCHER
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-مطعم.
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مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- اسجن جماعة اسجن اقليم وزا7)

33)26)وزا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: مرصيانو) سيو7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيدة مجال دها7):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سيو7 مرصيانو عنوانه)ا()
)2)زنقة محمد تيمو طابق)2)شقة)7 
3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() دها7  مجال  السيدة 
 37 32)طابق) )2)زنقة محمود تيمور)
3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيو7 مرصيانو عنوانه)ا()
)2)زنقة محمد تيمور طابق)2)شقة)7 
3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بوزا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)3778.
879I

PROCOMED

TANGER BALLET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
PROCOMED

شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -67 طنجة- ، 93333، طنجة 

املغرب
TANGER BALLET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : ساحة 
إبراهيم الروضاني ، شارع ال سينا ))
، سكن بيتهوفن الثاني ، في مربح 

بيزنس سنتر طنجة - 93333 طنجة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(336

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(2 دجنبر) (32 في) املؤرخ 

شركة ذات) (TANGER BALLET حل)

رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا7  درهم  (23.333

اإلجتماعي ساحة إبراهيم الروضاني)،)

شارع ال سينا)))،)سكن بيتهوفن الثاني)،)

في مربح بيزنس سنتر طنجة)-)93333 

طنجة املغرب نتيجة لتصفية.

و عي7:

كراسكو) لوبيز  اينيكو  السيد)ة()

3)2.شارع) عنوانه)ا() و  رودريكيز 

سيدى محمد بن عشدهللا شقة رقم)

6 93333)طنجة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي ساحة) ((3(2 دجنبر) (32 بتاريخ)

(، ،)شارع ال سينا))) إبراهيم الروضاني)

سكن بيتهوفن الثاني)،)في مربح بيزنس)

سنتر طنجة)-)93333)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52853).

853I

PROGRESS MANAGEMENT

RAHMOUNI ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 92

 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

RAHMOUNI ISKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 92 زنقة 

بن الرا�سي السالوي طابق 3 شقة 

3) - 3333) الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(7875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAHMOUNI ISKANE
آإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري و آشغال الشناء.
زنقة) (92 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
بن الرا�سي السالوي طابق)3)شقة)3) 

- 3333))الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: رحموني) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس رحموني عنوانه)ا()
بوعزة) دار  (29 العاليةرقم) تجزئة 

3))7))الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس رحموني عنوانه)ا()
بوعزة) دار  (29 العاليةرقم) تجزئة 

3))7))الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

دجنبر)2)3))تحت رقم)-.
852I

Global Infobel

STE NITROTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé(étage(lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc
STE NITROTECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 6) 
قيسارية بوطاليبي ايت ملول ايت 

ملول 83333 انزكا7 املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.293(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) )))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مشلغ  (STE NITROTECH
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
اإلجتماعي رقم)6))قيسارية بوطاليبي)
انزكا7) (83333 ايت ملول ايت ملول)
املغرب نتيجة ل):)الخساىر املتوالية و)

العجر عن االستمرار).
 (6 و حدد مقر التصفية ب رقم)
ايت) ملول  ايت  بوطاليبي  قيسارية 

ملول)8333)انزكا7 املغرب).)
و عي7:

السيد)ة()صالح ناجي و عنوانه)ا()
الحي) الفاروقي  تجزىة  (27 رقم)
تيزنيت) (83333 تيزنيت) الصناعي 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)انزكا7
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)523.

85(I

PUSH CENTER

 PHARMACIE AL KENZ
SANTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
 PHARMACIE AL KENZ SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



5871 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزىة 
الكنز ممر الحداىق الرقم 3) عي7 

السشع الدار الشيضاء الدار الشيضاء 
3333) الدار الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535597

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PHARMACIE AL KENZ SANTE
:)صيدالني) غرض الشركة بإيجاز)

,مكتب.
تجزىة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
عي7) ((3 الرقم) الحداىق  ممر  الكنز 
الشيضاء) الدار  الشيضاء) الدار  السشع 

3333))الدار الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الخدجي) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة هاجر الخدجي عنوانه)ا()
برشيد) بن�سي  غاندي  شارع  (25

3333))الدار الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هاجر الخدجي عنوانه)ا()
برشيد) بن�سي  غاندي  شارع  (25

3333))الدار الشيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827373.

853I

EXPERTO

SKONGL HIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

EXPERTO
37 شارع أبو فار3 املريني حسا7 
الرباط الرباط، 23333، الرباط 

املغرب
SKONGL HIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي اقامة 33 
، شقة 38 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسا7 الرباط - 3)233 الرباط 
املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9799
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))دجنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
موالي) زنقة  (38 شقة) (، (33 »اقامة)
(- الرباط) حسا7  لوكيلي  احمد 
3)233)الرباط املغرب)»)إلى)»جماعة)
تدا3 دوار أيت بوهو اوملا3 تدا3)-)

)2535)الخميسات املغرب)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)223.
857I

EXPERTO

SKONGL HIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

EXPERTO
37 شارع أبو فار3 املريني حسا7 
الرباط الرباط، 23333، الرباط 

املغرب
SKONGL HIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي جماعة 

تدا3 دوار أيت بوهو اوملا3 تدا3 - 
)2535 الخميسات املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(9799

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تم تعيي7) 3))دجنبر) املؤرخ في)

غنو) مسير جديد للشركة السيد)ة()

غالي كمسير آخر

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)223.

855I

Global Infobel

STE TRANS P2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé(étage(lotissement

alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

)STE TRANS P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي عشاق 

لقليعة ايت ملول ايت ملول 83333 

ايت ملول املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

))3))تقرر حل) 5))فبراير) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

)TRANS P)مشلغ رأسمالها)233.333 

اإلجتماعي حي) درهم وعنوا7 مقرها 
عشاق لقليعة ايت ملول ايت ملول)

نتيجة) املغرب  ملول  ايت  (83333

عن) والعجر  املتوالية  الخساىر  (: ل)

االستمرار).

و حدد مقر التصفية ب حي عشاق)

 83333 لقليعة ايت ملول ايت ملول)

انزكا7 املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()حسن الوالي و عنوانه)ا()
ملول) ايت  القليعة  موريس  حي 

املغرب كمصفي) ملول  ايت  (83333

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تشليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)انزكا7)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم))52.
856I

STE FACILITY.CASH 

STE ARIG DOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

STE ARIG DOR SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

خلدو7 قيسارية املركز الطابق 
الثالث رقم 3 - جرسيف - 35233 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
((62

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARIG DOR SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):):)األشغال)
املختلفة)–)تصنيع املنتجات الورقية)
والكرتونية)–إحياء)وتنظيم الحفالت)

واالجتماعات.).
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زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) املركز  قيسارية  خلدو7  ابن 
 35233 (- جرسيف) (- (3 الثالث رقم)

جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد جعفر لقصير):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لقصير  جعفر  السيد 
 35233 جرسيف) السعادة  تجزئة 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لقصير  جعفر  السيد 
 35233 جرسيف) السعادة  تجزئة 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)76)2.
857I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

SWEET ANGELS PRIVÉE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
87 تجزئة العيو7 ) شارع اللمملكة 
العربية السعودية إقامة العزيزية 
الطابق األول رقم )2 طنجة املغرب

 SWEET(ANGELS(PRIVÉE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 53 زنقة 
76 الشعيبية القطعة رقم )7 
الطابق االر�سي و السدة طنجة. 
طنجة 93333 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5575
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SWEET(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ANGELS PRIVÉE
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص.
 53 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 7( الشعيبية القطعة رقم) (76 زنقة)
طنجة.) السدة  و  االر�سي  الطابق 

طنجة)93333)طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (53 (: السيد فؤاد املرابط)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيدة الشمات نهيلة):)53)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املرابط  فؤاد  السيد 

اسشانيا)27332)جيرونا اسشانيا).
السيدة الشمات نهيلة عنوانه)ا()
طنجة) (53 رقم) (76 تجزئة الشعيبية)

93333)طنجة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الشمات نهيلة عنوانه)ا()
 53 رقم) (76 زنقة) الشعيبية  تجزئة 

طنجة)93333)طنجة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)533).

858I

ASMAA MEDIA GROUP

 LA BANQUE SAHELO
 SAHARIENNE POUR

 L›INVESTISSEMENT ET LE
COMMERCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 
3) البرنو�سي الشيضاء، 3333)، 

الشيضاء املغرب
 LA BANQUE SAHELO
 SAHARIENNE POUR

 L›INVESTISSEMENT ET LE
COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املدينة 

السياحية - ص ب 2))93 طرابلس 
ليبيا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.535775
العام) الجمع  بمقت�سى 
مار3) (32 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
فرع تابع للشركة) تقرر إنشاء) ((3(2
 LA BANQUE التسمية) تحت 
 SAHELO POULA BANQUE
 SAHELO SAHARIENNE POUR
 L’INVESTISSEMENT ET LE
بالعنوا7) الكائن  و  (COMMERCE
3 ف 3 طاور الشقعة)57)الطابق)5 
شارع ما7 ستريت أنفا)-)الحي الحسني)
طرف) من  املسير  و  املغرب  الشيضاء)

السيد)ة()هشام أبو أيوب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)7))827.

859I

MARJANE HOLDING

مرجان سوبلي شين
مجموعة ذات النفع االقتصادي

قفل التصفية

MARJANE HOLDING
 LOT(MEDERSA(IMEUBLE 3 SIDI

 MAAROUF(CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA(MAROC
مرجا7 سوبلي شي7 مجموعة ذات 

النفع االقتصادي
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : سنتر 
كمرسل مرجاCT 1029 7 عي7 

الشق - 3773) دارالشيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.737739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 32)دجنبر) املؤرخ في)
ذات) مجموعة  شي7  سوبلي  مرجا7 
 22 النفع االقتصادي مشلغ رأسمالها)
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي سنتر)
كمرسل مرجاCT 23(9(7)عي7 الشق)
املغرب نتيجة) دارالشيضاء) ((3773  -

لقرار الجمع العام االستثنائي.
و عي7:

أيوب أزمي و عنوانه)ا() السيد)ة()
2)زنقة إبن هالل)3373))دارالشيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
سنتر) وفي  ((3(( مار3) (23 بتاريخ)
كمرسل مرجاCT 23(9(7)عي7 الشق)

- 3773))دارالشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2222 يناير) (32

.3333333333
863I

بيل لورني7 برو

BEL LEARNING PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
بيل لورني7 برو

7 زاوية شارع املوحدين و ابن رشد , 
اقامة رانية, شقة 26 الظابق الرابع 
زنقة خربا3 حي القد3 وجدة، 

63333، وجدة املغرب
Bel Learning Pro شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 زاوية 
شارع املوحدين وابن رشد, اقامة 

رانية الظابق الرابع الشقة 26 وجدة 
63333 وجدة املعرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38875

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Bel (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Learning Pro
غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

,)التكوين),)املشورة.
زاوية) (7 (: املقر االجتماعي) عنوا7 
اقامة) رشد,) وابن  املوحدين  شارع 
رانية الظابق الرابع الشقة)26)وجدة)

63333)وجدة املعرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نجاة بلمير):)5.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 5.333 (: بلمير) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 ,22 السيدة نجاة بلمير عنوانه)ا()
زنقة سهيل ابن االجنف حي الوحدة)

وجدة)63333)وجدة املغرب).
السيد ادريس بلمير عنوانه)ا()دوار)
اوالد ملهلهل اوالد ستوت زايو)933)6 

زايو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ,22 السيدة نجاة بلمير عنوانه)ا()
زنقة سهيل ابن االجنف حي الوحدة)

وجدة)63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)232.
862I

يحيى النوري

يحيىالنوري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

يحيى النوري
العمارة 3 29 الشقة لوريي روز 
تامسنا ، 33))2، تمارة املغرب

يحيىالنوري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

الخضراء أيت إسحاق - 57233 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7(57

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

يحيىالنوري.
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الغدائية  املواد  موزع  و  بالجملة 

املشروبات نقل السلع لألخر تاجر.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- إسحاق) أيت  الخضراء) املسيرة 

57233)خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: النوري) يحيى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() النوري  يحيى  السيد 
روز) لوريي  الشقة  (29 (3 العمارة 

تامسنا)33))2)تامسنا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() النوري  يحيى  السيد 
روز) لوريي  الشقة  (29 (3 العمارة 

تامسنا)33))2)تامسنا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

))3))تحت رقم)223.

86(I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

STE LISIANTHUS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفتح عمارة بالل 
طابق االول الشقة رقم 32 العيو7 ، 

73333، العيو7 املغرب
STE LISIANTHUS TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الخضراء بلوك 33 رقم 

3 727 شقة 32 املر�سى - 73333 
العيو7 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73532

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LISIANTHUS TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نيابة عن الشركة ونيابة عن الغير
نقل الشضائع
نقل األفراد

خدمات متنوعة
استيراد و تصدير

والنشر) الطشاعة  أعمال  جميع 
جميع) عام  بشكل  وأيًضا  واإلعال7 
والصناعية) التجارية  العمليات 
ذات) والعقارية  واملتنقلة  واملالية 
مشاشر) غير  أو  مشاشر  بشكل  الصلة 
بهدف الشركة لتعزيز تطوير الشركة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم 3) (33 بلوك) الخضراء) املسيرة 
 73333 (- املر�سى) (32 شقة) (727

العيو7 املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد بارودي):)533)بقيمة)
53.333)درهم.

(: عكاش) الزهراء) فاطمة  السيدة 
533)بقيمة)53.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عكاش) الزهراء) فاطمة  السيدة 
شارع) محمد  سيدي  حي  عنوانه)ا()
العيو7) (73333  73 االسكندرية رقم)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بارودي  خالد  السيد 
الوحدة) حي  ((3 رقم) الطبراني  شارع 

32 73333)العيو7 املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/578.

863I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

كرنو تطوان
إعال7 متعدد القرارات

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA(CENTER(BUREAU(N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
كرنو تطوا7 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: بو سمالل 
واد اجرا3 تطوا7 - 93333 تطوا7 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(9379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((2 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الزعيري) ر�سى  سيد  الحصص  بيع 
الرحما7) عشد  و  الزعيري  طارق  و 

الوهراني)
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املسير ر�سى الزعيري
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغير نشاط الشركة)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 
من) االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي:)
شارع الجيش امللكي اقامة الربيع رقم)

-72تطوا7
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم بند)7-6:)الذي ينص على)
مايلي:)تفويت الحصة)533)ال السيد)
الزعيري عشد السالم و)533)الى السيد)

الوهراني يونس
ينص) الذي  (:25 بند) رقم  بند 
تغيير املسيير الي التسيير) على مايلي:)
عشد) الزعيزي  السيد  بي7  املشترك 

السالم و الوهراني يونس
الذي ينص على) (:3 بند رقم بند)
مستودع) الي  النشاط  تغيير  مايلي:)

الشاحنات)
الذي ينص على) (:7 بند رقم بند)
الي) الشكركة  مقر  تحويل  مايلي:)

بوسمالل واد اجرا3)-تطوا7-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))8.
867I

ACCOUN-TAX SERVICES

AKKOUY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ(N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC
AKKOUY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي املسيرة 3 
حرف أ رقم 767 - 73273 مراكش 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97(85

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) ((3(( مار3) (3( املؤرخ في)

مواد) »بيع  من) الشركة  نشاط 

»إدارة) إلى) بالتقسيط») التجميل 

أو) الصناعية  أو  التجارية  الخدمات 

الزراعية».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233955.

865I

CABINET ESSADKIA

ORIENT REALISATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET ESSADKIA

 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt

maroc

ORIENT REALISATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي النخلة 
الزنقة 3) رقم 77 - 65753 العيو7 

سيدي ملوك املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تقرر حل) 27)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) (ORIENT REALISATION
وعنوا7) درهم  ((33.333 رأسمالها)

الزنقة) النخلة  مقرها اإلجتماعي حي 
77 - 65753)العيو7 سيدي) 3))رقم)

ملوك املغرب نتيجة ل):)عدم القدرة)

على مسايرة املنافسة).

و حدد مقر التصفية ب حي النخلة)
العيو7) (65753 -  77 3))رقم) الزنقة)

سيدي ملوك املغرب.)

و عي7:

و) داودي  محمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()حي ترقاع الشرقية)333)6 

الناظور املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)573.

866I

مكتب الحسابات مالكي

YOU & ARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات مالكي

92) شارع الكرامة منفلوري فا3 ، 

33333، فا3 املغرب

YOU & ARE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 3 

اقامة مروة تجزئة رياض اليسمي7 

طريق عي7 الشقف - 33333 فا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72799

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 YOU (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.& ARE

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستراد).

 3 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اليسمي7) رياض  تجزئة  مروة  اقامة 
فا3) (33333 (- طريق عي7 الشقف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بنهدي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنهدي  سعيد  السيد 
شارع) السالم  دار  زنقة  (2(3 رقم)

املنامة)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنهدي  سعيد  السيد 
شارع) السالم  دار  زنقة  (2(3 رقم)

املنامة)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))/2337.
867I

D & S COM

Q.S.D SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
D & S(COM

 BD GRANDE CEINTURE RES
 MOUAHIDINE(YOUSSEF 3 M1
 HAY(MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
Q.S.D SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العنترية الشقعة 222 الطابف 

السفلي الحي املحمدي - 3573) 
الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.



5875 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Q.S.D (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SOLUTIONS
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الكهربائية.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابف) (222 الشقعة) العنترية 
 (3573 (- املحمدي) الحي  السفلي 

الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد سمحمد ابوحفصة)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد عالل حمدا7):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ابوحفصة) سمحمد  السيد 
ركشوت) حي  مومن  سيدي  عنوانه)ا()
زنقة)))رقم)38 3733))الدارالشيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() حمدا7  عالل  السيد 
جزئة بدر رقم)255)شقة)7)تيط مليل)

9673))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ابوحفصة) سمحمد  السيد 
ركشوت) حي  مومن  سيدي  عنوانه)ا()
زنقة)))رقم)38 3733))الدار الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)2)8278.
868I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 NEW MEDIA & DIGITAL
AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زنقة بورسعيد حي الفتح عمارة بالل 

طابق االول الشقة رقم 32 العيو7 ، 

73333، العيو7 املغرب

 NEW(MEDIA & DIGITAL

AGENCY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة الخضراء بلوك 33 رقم 

3 727 شقة 32 املر�سى - 73333 

العيو7 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. MEDIA & DIGITAL AGENCY

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، واالتصاالت) املتعددة  الوسائط 

ششكة) على  املجالت  مواقع  إنشاء)

إطالق الحمالت اإلعالنية) (، اإلنترنت)

الوسائل) (، اإلعالنية) الدراسات  (،

السمعية والشصرية).....

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم 3) (33 بلوك) الخضراء) املسيرة 

 73333 (- املر�سى) (32 شقة) (727

العيو7 املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الزوين) الفضل  ام  السيدة 
املنصور) يعقوب  زنقة  عنوانه)ا()

333)8)طانطا7 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الزوين) الفضل  ام  السيدة 
املنصور) يعقوب  زنقة  عنوانه)ا()

333)8)طانطا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/656.
869I

BENSALAH MOSTAFA

بست أسامة تريتونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

BENSALAH MOSTAFA
 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI
 MED(BEN(ABDELLAH 2EME
 ETAGE(N°5 ، 60000، OUJDA

MAROC
بست أسامة تريتونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي تجزئة 

يوميد موبيليي طريق الوطنية رقم) 
شارع أحفير - 63333 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.38532
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 دجنبر) ((7 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تأجير سرادق وخيمة قيادة وخيمة)

لالحتفاالت واملناسشات من أي نوع.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)73.
873I

GLOBE FIDUCIAIRE

AZ STIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
27 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
28 ، 3233)، الدار الشيضاء املغرب

AZ STIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 7 
زنقة احمد توكي الطابق الثاني رقم 

23 الدار الشيضاء - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.759373

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((3(( فبراير) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امزي) محمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (633

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333

فبراير) (27 بتاريخ) عشدالهادي عيماد 

.(3((
امزي) محمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (733

بدر) )ة() 2.333)حصة لفائدة السيد)

الرا�سي بتاريخ)27)فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82823.

872I

)موثق

 BOUSSIKHANI FRERE»
»s.a.r.l

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق

شارع الجيش امللكي اقامة فلورنسا 

الطابق االول رقم 2 تطوا7 ، 

93373، تطوا7 املغرب

 «BOUSSIKHANI(FRERE« s.a.r.l

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع علي 

يعتة رقم )38 عي7 ملول - 93333 

تطوا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5253
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في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((329 أبريل) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. »BOUSSIKHANI(FRERE«(s.a.r.l

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

عنوا7 املقر االجتماعي):)شارع علي)

 93333 (- عي7 ملول) (38( يعتة رقم)

تطوا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد محمد الشوسيخاني)

حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).

(: الشوسيخاني) ميمونة  السيدة 

درهم) (53.333 بقيمة) حصة  (533

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشوسيخاني) ميمونة  السيدة 

فرنسا) (75333 فرنسا) عنوانه)ا()

فرتسا.

الشوسيخاني) محمد  السيد 

 38( يعتة) علي  شارع  عنوانه)ا()

93333)تطوا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الشوسيخاني) السالم  عشد  السيد 

فرنسا) (75333 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((7 بتاريخ) بتطوا7  االبتدائية 

329))تحت رقم)756.

87(I

Sayarh & Menjra

WHITE ROSE VENTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sayarh & Menjra

 Zerktouni(Casablanca، 5(

20000، Casablanca(Maroc

WHITE(ROSE(VENTURES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز 

املغرب العربي لألعمال ش.م.م - )33 

، شارع إبراهيم روداني ، الطابق 

الخامس ، شقة 2) ، إقامة ريحا7 ، 

املعارف ، الدار الشيضاء ، املغرب - 

3373) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536655

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 WHITE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ROSE VENTURES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعالجة) واستخراج  استكشاف 

الثمينة) واملعاد7  األساسية  املعاد7 

واملعاد7 الصناعية.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املغرب العربي لألعمال ش.م.م)-))33 

الطابق) (، روداني) إبراهيم  شارع  (،

إقامة ريحا7) (، ((2 شقة) (، الخامس)

،)املعارف)،)الدار الشيضاء)،)املغرب)-)

3373))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد الرزاق واحي عنوانه)ا()
أوالد) موطنه  الرشيدية،) تنجداد،)
 (3 شارع) املزار،) إقامة  حمدا7،)
بني) (،22 رقم) الطابق الرابع،) غشت،)

مالل.)3)33))بني مالل املغرب.
عنوانه)ا() الصايغ  عمر  السيد 
كاليفورنيا،) (،22 رقم) »د»،) الزنقة)
3253))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد الرزاق واحي عنوانه)ا()
أوالد) موطنه  الرشيدية،) تنجداد،)
 (3 شارع) املزار،) إقامة  حمدا7،)
بني) (،22 رقم) الطابق الرابع،) غشت،)

مالل.)3)33))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828366.
873I

Sté ATM - art tendance management-sarl

PINK CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 Sté(ATM - art(tendance
management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 
بنعصما7،شقة ) تازة تازة 

الجديدة، 35333، تازة املغرب
PINK CARS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 66 الطابق 2 عمارة جاسم 

شارع محمد الخامس كليز مراكش - 
73263 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6779
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)دجنبر)2)3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة) (2 الطابق) (66 رقم) مكتب  («
كليز) الخامس  محمد  شارع  جاسم 
مراكش)-)73263)مراكش املغرب»)إلى)

 23 3)ااملركب التجاري رقم) »القد3)
تازة)-)35333)تازة املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)3)2.
877I

IT(WILL(BE(إيت ويل بي

إيت ويل بي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

IT(WILL(BE إيت ويل بي
رقم )3، زنقة عي7 حرودة، الدرج 
ب، الطابق 7، الشقة 23 راسي7 ، 

3233)، الدار الشيضاء املغرب
إيت ويل بي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم )3، 

زنقة عي7 حرودة، الدرج ب ، الطابق 
7، الشقة 23 ، راسي7 - 3233) 

الدارالشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5278(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 شتنبر) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()باسكال جيرارد)
بيير فرانسوا)23)حصة اجتماعية من)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (73 أصل)

مريم برادة بتاريخ)8))شتنبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 
 72333 رقم) تحت  ((3(2 نونبر) (33

.-83(728
875I

Sayarh & Menjra

AZRAINVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni(Casablanca، 5(
20000، Casablanca(Maroc

Azrainvest شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركز 

املغرب العربي لألعمال ش.م.م - )33 

، شارع إبراهيم روداني ، الطابق 

الخامس ، شقة 2) ، إقامة ريحا7 ، 

املعارف ، الدار الشيضاء ، املغرب - 

3373) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536657

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Azrainvest

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعالجة) واستخراج  استكشاف 

الثمينة) واملعاد7  األساسية  املعاد7 

واملعاد7 الصناعية.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املغرب العربي لألعمال ش.م.م)-))33 

الطابق) (، روداني) إبراهيم  شارع  (،

إقامة ريحا7) (، ((2 شقة) (، الخامس)

،)املعارف)،)الدار الشيضاء)،)املغرب)-)

3373))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد الرزاق واحي عنوانه)ا()

أوالد) موطنه  الرشيدية،) تنجداد،)

 (3 شارع) املزار،) إقامة  حمدا7،)
بني) (،22 رقم) الطابق الرابع،) غشت،)

مالل.)3)33))بني مالل املغرب.

عنوانه)ا() الصايغ  عمر  السيد 
كاليفورنيا،) (،22 رقم) »د»،) الزنقة)

3253))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد الرزاق واحي عنوانه)ا()
أوالد) موطنه  الرشيدية،) تنجداد،)
 (3 شارع) املزار،) إقامة  حمدا7،)
بني) (،22 رقم) الطابق الرابع،) غشت،)

مالل.)3)33))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828365.
876I

FADIFISC

SUDCAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
SUDCAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 C/O وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 PLATEAU(BUREAU(N°53, 4EME
 ETAGE, GALERIES(MAMOUNIA,

 AVENUE HASSAN
 BOUNAAMANI(FH 500-CITE

DAKHLA(AGADIR - 80000 اكادير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53879

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUDCAM
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء).

 C/O (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 PLATEAU BUREAU N°53,

 7EME ETAGE, GALERIES

 MAMOUNIA, AVENUE HASSAN

 BOUNAAMANI FH 533-CITE

DAKHLA AGADIR - 83333)اكادير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: حافيدي) عشدهللا  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

(: الششاني) العظيم  عشد  السيد 

533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشدهللا حافيدي عنوانه)ا()

دوار تن باري الصفا شتوكة ايت باها)

83333)اكادير املغرب.

الششاني) العظيم  عشد  السيد 
الحي املحمدي) (2757 رقم) عنوانه)ا()

83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشدهللا حافيدي عنوانه)ا()

وار تن باري الصفا شتوكة ايت باها)

83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) باكادير  التجارية 

))3))تحت رقم)238953.

877I

GLOBE FIDUCIAIRE

AZ STIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

27 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

28 ، 3233)، الدار الشيضاء املغرب

AZ STIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 7 

زنقة احمد توكي الطابق الثاني رقم 

23 الدار الشيضاء - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.75973

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيي7) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()عيماد)

عشدالهادي كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82823.

878I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

 ACOURAY TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 333)6، الناظور 

املغرب

 ACOURAY TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : دوار 
اوالد سالم فرخانة الناظور الناظور 

333)6 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28(75

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(3 فبراير) ((7 في) املؤرخ 

 ACOURAY TRAVAUX SARL حل)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد مشلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

فرخانة) سالم  اوالد  دوار  اإلجتماعي 
الناظور) (6(333 الناظور) الناظور 

املغرب نتيجة ألزمة.
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و عي7:
اكوراي) اللطيف  عشد  السيد)ة()
خنيفرة) (6(333 خنيفرة) و عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوار) وفي  ((3(3 فبراير) ((7 بتاريخ)
اوالد سالم فرخانة الناظور الناظور)

333)6)الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)37)مار3)

))3))تحت رقم)363.

879I

FADIFISC

رياض جنان جامع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم ) الطابق االول 

عمارة امزيل و الزركدي اكادير 
 AVENUE(AL(MOUQ(N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
رياض جنا7 جامع شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 56 دار 
نادير تجزئة لخصا�سي - 83333 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
85(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
رياض) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

جنا7 جامع.

ماوى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- حمام) (- مقهى و مطعم) (- للسياح)

مساج)-)ساونا.
دار) (56 (: املقر االجتماعي) عنوا7 
 83333 (- لخصا�سي) تجزئة  نادير 

تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
لخصا�سي) كريم  محمد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لخصا�سي) كريم  محمد  السيد 
حي تدارت) (273 فيال رقم) عنوانه)ا()

83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لخصا�سي) كريم  محمد  السيد 
حي تدارت) (273 فيال رقم) عنوانه)ا()

83333)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)328.
883I

Advance Center

SKYNET TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
 SKYNET TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي فيال 9ك7 
زنقة النجد ، حي الرياض - 23233 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
258565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SKYNET TECHNOLOGIES

مساعدة) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا املعلومات

التقنيات) وصيانة  تركيب 

الجديدة.

عنوا7 املقر االجتماعي):)فيال)9ك7 

 23233 (- حي الرياض) (، زنقة النجد)

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: توفال) عصام  السيد 

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() توفال  عصام  السيد 

قطاع)3))عمارة)22)الشقة))))اقامة)

 23233 سند3 ف شارع اوكالشتو3)

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() توفال  عصام  السيد 

اقامة) ((( الشقة) عمارة  ((3 قطاع)

 23233 سند3 ف شارع اوكالشتو3)

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)-.

882I

JURIS FISCAL PRECIOUS

 PRECIOUS EXPERTISE ET
CONSEIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

JURIS FISCAL PRECIOUS
27 شارع الزرقطوني الطابق 8 رقم 
26 ، 3273)، الدار الشيضاء املغرب

 PRECIOUS EXPERTISE ET
CONSEIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 27، شارع 

الزرقطوني الطابق 8 رقم 26 - 
3273) الـدار الـشـيـضـاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(3(32
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 8))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 PRECIOUS EXPERTISE ET
 233.333 مشلغ رأسمالها) (CONSEIL
(،27 درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي)
شارع الزرقطوني الطابق)8)رقم)26 - 
3273))الـدار الـشـيـضـاء)املغرب نتيجة)
ل):)اإلنخفاض الكشير في النشاط بعد)

انتشار فيرو3 كورونا.
(،27 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شارع الزرقطوني الطابق)8)رقم)26 - 

3273))الـدار الـشـيـضـاء)املغرب.)
و عي7:

و) الفاضل  بوشتى  السيد)ة()
 (38 فيال) سيتي  كولف  عنوانه)ا()
شطر))7)املدينة الخضراء)بوسكورة)
املغرب) الـشـيـضـاء) الـدار  ((728(

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
: 27،)شارع الزرقطوني الطابق)8)رقم)

26)الـدار الـشـيـضـاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82823.
88(I
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مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجشائية

 STE RAYNAD AGRI

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجشائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليما7 ، 33)27، سيدي سليما7 

املغرب

 STE RAYNAD AGRI TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمي7 رقم 5) شارع 

يعقوب املنصور - 27333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

676(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 RAYNAD AGRI TRAVAUX SARL

. AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)والترميم).

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

رقم)3)اقامة الياسمي7 رقم)5))شارع)

القنيطرة) (27333 (- يعقوب املنصور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: كزيزير) يوسف  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كزيزير  يوسف  السيد 
 27(33  55 رقم) (29 بلوك) بام  حي 

سيدي سليما7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كزيزير  يوسف  السيد 
 27(33  55 رقم) (29 بلوك) بام  حي 

سيدي سليما7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)-.
883I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 LA PAZ DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 LA PAZ DES TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 23 
رقم 79 قصر غزافات - 3333) بني 

مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6785

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( يناير) (27 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 LA PAZ DES الوحيد) الشريك 
مشلغ رأسمالها) (TRAVAUX DIVERS
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
قصر) (79 رقم) (23 زنقة) اإلجتماعي 

املغرب) بني مالل  ((3333 (- غزافات)
نتيجة ل):)توقف النشاط.

 23 و حدد مقر التصفية ب زنقة)
بني) ((3333 (- قصر غزافات) (79 رقم)

مالل املغرب.)
و عي7:

عنوانه)ا() و  ريا7  طه  السيد)ة()
 ( رقم) (7( زنقة) (57 عمارة) االزهر 
الشيضاء) الدار  ((36(3 البرنو�سي)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)396.

887I

CALLIDORA

كليدورا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CALLIDORA
 BD BRAHIM ROUDANI 3((

 5EME(ETAGE(N 21
 CASABLANCA 322 BD(BRAHIM

 ROUDANI 5EME(ETAGE(N
 21 CASABLANCA، 20130،

CASABLANCA MAROC
كليدورا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ))3 شارع 
إبراهيم الروداني الطابق الخامس 
الرقم 2) املعاريف الشيضاء ))3 
شارع إبراهيم الروداني الطابق 
الخامس الرقم 2) املعاريف 

الشيضاء 3233) الدار الشيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.533255
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 أكتوبر) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()بوغابي عزالدين)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
أبوبكر) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

السليماني بتاريخ)6))أكتوبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)79)839.
885I

السالوي حسن

C.H.S.H IMMOBILIEREِِ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

السالوي حسن
225شارع ) مار3 الدار الشيضاء، 

333)، الدار الشيضاء املغلرب
C.H.S.H IMMOBILIEREِِ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء-شارع عشد املومن وزنقة 
سومية إقامة شهرزاد 3، الطابق 
7 رقم 3) النخيل - )337) الدار 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535772
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 غشت) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.C.H.S.H IMMOBILIEREِِ
حميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
باإلنعاش) تتعلق  التي  العمليات 

العقاري.
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
وزنقة) املومن  عشد  الشيضاء-شارع 
الطابق) (،3 شهرزاد) إقامة  سومية 
الدار) ((337( (- النخيل) ((3 رقم) (7

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:) رأسمال  مشلغ 
233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد عشد الحق الشفيق)
درهم) (533.333,33 بقيمة) حصة 

للحصة).
السيد طارق اشكنا7):)533)حصة)

بقيمة)533.333,33)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشفيق) الحق  عشد  السيد 
السانية) الحفاية  دوار  عنوانه)ا()
الدار) ((728( الشيضاء) بوسكورة 

الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() اشكنا7  طارق  السيد 
تارودانت) تفنوت  اهل  تقي  دوار 

)8327)الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشفيق) الحق  عشد  السيد 
السانية) الحفاية  دوار  عنوانه)ا()
الدار) ((728( الشيضاء) بوسكورة 

الشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() اشكنا7  طارق  السيد 
تارودانت) تفنوت  اهل  تقي  دوار 

)8327)الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827395.

886I

(bl consulting

 « أوميگا كومينكسيون تراڨو» 
شركة ذات املسؤولية املحدودة»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

(bl consulting
temara ، 12000، temara(temara
 » أوميگا كومينكسيو7 تراڨو» » 
شركة ذات املسؤولية املحدودة » 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي » تجزئة 
الكتيشة عمارة 9 شقة 2 تمارة » - 

333)2 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
235779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)»)أوميگا)
ذات) شركة  (« تراڨو») كومينكسيو7 

املسؤولية املحدودة)».
كافة) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخارجية:) الداخلية  الشناء) أعمال 

تشييد وهدم.
وغير) السكنية  املشاني  إنشاء) (•

السكنية.
االتركيشات) األعمال  كافة  (•

الكهربائية وأعمال أخرى..
تجزئة) (« (: عنوا7 املقر االجتماعي)
(- (« تمارة) (2 شقة) (9 عمارة) الكتيشة 

333)2)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (333 (: السيدة عمر تيسو)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد محمد شرعي):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 (33 (: شرعي) مصعب  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد محمد اريشا7):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() تيسو  عمر  السيد 
تمارة) تارودانت  شارع  الذهب  واد 

333)2)تمارة املغرب.
عنوانه)ا() شرعي  محمد  السيد 
تجزئة الكتيشة عمارة)9)شقة)2)تمارة)

333)2)تمارة املغرب.
عنوانه)ا() شرعي  مصعب  السيد 
عتيق) عي7  املفتاح  تجزئة  (32 رقم)

تمارة)333)2)تمارة املغرب.

عنوانه)ا() اريشا7  محمد  السيد 
تجزئة الخير) (3 سكتور) (((92 شقة)
تمارة) (2(333 تمارة) الخير  مر3 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() تيسو  عمر  السيد 
تمارة) تارودانت  شارع  الذهب  واد 

333)2)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)578.

887I

EXPERTO

SKONGL HIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXPERTO
37 شارع أبو فار3 املريني حسا7 
الرباط الرباط، 23333، الرباط 

املغرب
SKONGL HIVE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي جماعة 

تدا3 دوار أيت بوهو اوملا3 تدا3 - 
)2535 الخميسات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9799
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 دجنبر) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أميمة اصدقي) )ة() السيد) تفويت 
 233 حصة اجتماعية من أصل) (53
غنو) غالي  )ة() السيد) لفائدة  حصة 

بتاريخ)3))دجنبر)2)3).
أميمة اصدقي) )ة() السيد) تفويت 
 233 حصة اجتماعية من أصل) (53
حصة لفائدة السيد))ة()نبيل بلكشير)

بتاريخ)3))دجنبر)2)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)223.

888I

TT COMPTABILITE

OUJDA PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

OUJDA PRINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 57 شارع 

الدرفوفي بناء الدوحي الطابق 2 شقة 

رقم ) وجدة - 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUJDA PRINT

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطشاعة.

57)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

الدرفوفي بناء)الدوحي الطابق)2)شقة)

رقم)))وجدة)-)63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد درفوف بدر):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد درفوف بدر عنوانه)ا()
االندلس اقامة كنزي))بلوك م عمارة)

وجدة) الشقة ب  الثاني  الطابق  (23

63333)وجدة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد درفوف ابراهيم عنوانه)ا()

حي بيوض تجزئة اجواو زنقة ب7)رقم)

6))وجدة)63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)3)5.

889I

مكتب الدكتور العشودي عشد العزيز خشير قضائي في)

املحاسشة على الصعيد الوطني

باب الجياربرومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب الدكتور العشودي عشد العزيز 

خشير قضائي في املحاسشة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدا7 الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب 

اقامة الفردو3 الطابق االول فا3 ، 

33333، فا3 املغرب

باب الجياربرومو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق االر�سي زنقة 2رقم27 

تجزئة الحديقة واد فا3 فا3 - 

33333 فا3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68(39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( يناير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

السيدة عديلة) )ة() تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (333 مكنا�سي)

)ة() حصة لفائدة السيد) (333 أصل)

 23 بتاريخ) مكنا�سي  الخمار  السيد 

يناير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)65)2.

893I

مكتب الدكتور العشودي عشد العزيز خشير قضائي في)

املحاسشة على الصعيد الوطني

باب الجياربرومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب الدكتور العشودي عشد العزيز 
خشير قضائي في املحاسشة على 

الصعيد الوطني
ملعب الخيل ميدا7 الفروسية 
سابقا امام مخبزة روزالي بجانب 

اقامة الفردو3 الطابق االول فا3 ، 
33333، فا3 املغرب

باب الجياربرومو شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا7 مقرها االجتماعي محل 
بالطابق االول زنقة 2 رقم 27بلوك 
7 تجزئة الحديقة وادفا3 فا3 - 

33333 فا3 .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.68(39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((3(( يناير) (23 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)65)2.
892I

gest consultants

SEEKOOK
إعال7 متعدد القرارات

gest consultants
25 زنقة القا�سي إليا3 املعاريف 

الدار الشيضاء، 3233)، الدار 
الشيضاء املغرب

SEEKOOK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 9 مكا7 
اليسير اقامة املنصورية طابق 6 
شقة )2 - - الدار الشيضاء املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) (3( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تقرير باستمرار نشاط الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر)

املسجلة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تخفيض رأسمال الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2)3))تحت رقم)832236.

89(I

Société somicoc

شركة وود كول ديسطريبيسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
شركة وود كول ديسطريشيسيو7 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم ) عمارة رقم 7 شارع عشا3 

املسعدي م ج - 33333 فا3 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58625

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)37)مار3)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع) (7 رقم) عمارة  (( رقم) »شقة 

عشا3 املسعدي م ج)-)33333)فا3)

املغرب»)إلى)»مكتب بالطابق)5)إقامة)

بوسليخن عمارة رقم)9))شارع محمد)

السالوي شقة رقم)2))م ج)-)33333 

فا3 املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2739.

893I

PUSH CENTER

SMA IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

SMA IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

احمد توكي الطابق ) الشقة 23 

الدار الشيضاء الدار الشيضاء 3333) 

الدار الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535797

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.SMA IT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)استشاري)

محلل) برمجي  مصمم  (، كمشيوتر)

كمشيوتر.

زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

احمد توكي الطابق)))الشقة)23)الدار)

الشيضاء)الدار الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيدة سلمى محجوبي)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سلمى محجوبي عنوانه)ا()
))طابق) ))عمارة ب) تعاونية صوفاكا)
))شقة)8)الدار الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلمى محجوبي عنوانه)ا()
))طابق) ))عمارة ب) تعاونية صوفاكا)
))شقة)8)الدار الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)535797.
897I

LE LEGALISTE

LOUMOUH PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT(N° 9 OASIS(CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LOUMOUH PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 
الثامن رقم 7) - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536353

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUMOUH PROMO

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنشاء)وتملك جميع أنواع األرا�سي أو)

اإلنشاءات.

وتصميم) ودراسة  وتشغيل  تأجير 

وتنفيذ كافة أعمال الشناء)والهندسة)

املدنية واملعمارية.

الشناء) أعمال  جميع  على  العمل 

والداخلية) الخارجية  والتركيشات 

واألعمال املتنوعة.

والشراء) والتصدير  االستيراد 

السلع) في  العامة  والتجارة  والشيع 

والخدمات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطابق) الزهور،) إقامة  الزرقطوني،)

الدار) ((3333  -  (7 رقم) الثامن 

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد السالم لوموه):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

لوموه) السالم  عشد  السيد 
األلفة) حي  (78 زنقة) (63 عنوانه)ا()

3333))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لوموه  ياسي7  السيد 
الزنقة)78)رقم)63)حي األلفة)3333) 

الدار الشيضاء)املغرب

عنوانه)ا() لوموه  املهدي  السيد 

بوعزة) دار  (23.5 كلم) أزمور  طريق 

الشيضاء) الدار  ((3333 النواصر)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827585.

895I

ELBOUMAHDI FBS

DAY A SSABAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELBOUMAHDI FBS
 Cym Cité Des Émirats arabes 33

Unis ، 10050، Rabat(MAROC
DAY A SSABAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املنزه 
رقم 7)22 ح ي م الرباط - 22733 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

258339
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DAY A(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SSABAH
غرض الشركة بإيجاز):)مدرسة ما)

قشل االبتدائي);)مركز تدريب.
:)حي املنزه) عنوا7 املقر االجتماعي)
 22733 (- ح ي م الرباط) (22(7 رقم)

الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مو�سى ملفضل):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: الدريوش) فوزية  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد مو�سى ملفضل):)533)بقيمة)

233)درهم.

 533 (: الدريوش) فوزية  السيدة 
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ملفضل  مو�سى  السيد 
ح ي م الرباط) (22(7 حي املنزه رقم)

22733)الرباط املغرب.
السيدة فوزية الدريوش عنوانه)ا()
ح ي م الرباط) (22(7 حي املنزه رقم)

22733)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فوزية الدريوش عنوانه)ا()
ح ي م الرباط) (22(7 حي املنزه رقم)

22733)الرباط املغرب
عنوانه)ا() ملفضل  مو�سى  السيد 
ح ي م الرباط) (22(7 حي املنزه رقم)

22733)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

))3))تحت رقم)22)2.

896I

MOORISH

DENIMOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدار الشيضاء املغرب
DENIMOLOGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية 
شارع عشد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطابق 7 الرقم 

3) النخيل - 3373) الدار الشيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(2987
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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الكريم) عشد  )ة() السيد) تفويت 
2.333)حصة اجتماعية من) الشامل)
أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()
بيبرفيلد ليود بتاريخ)7))فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827323.
897I

IMO GROUP

IMO GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

IMO GROUP
شارع سمية اقامة شهرزاد الطابق 

3 الرقم )) النخيل ، 3373)، الدار 
الشيضاء املغرب

IMO GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
سمية اقامة شهرزاد الطابق 3 

الرقم )) النخيل - 3373) الدار 
الشيضاء املغري.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.359325
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (39 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الدحموني نعيمة كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82577.
898I

MITAK CONSEIL

م ف ليكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

م ف ليكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 ، شارع 
عشد هللا املديوني ، الطابق 2 ، شقة 

) - 3)32) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536232

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
م ف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ليكس.
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول األ)

شغال وجميع الحرف.
عنوا7 املقر االجتماعي):)67)،)شارع)
عشد هللا املديوني)،)الطابق)2)،)شقة)) 

- 3)32))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: غازي) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 2333 (: غازي) املصطفى  السيد 

بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى غازي عنوانه)ا()
 (32(3 2 28)رقم) حي املسيرة عمارة)

الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى غازي عنوانه)ا()
 (32(3 2 28)رقم) حي املسيرة عمارة)

الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827723.
899I

شركة ابهوش للخدمات

 BEN ALI FOR ALL
 TECHNOLOGIES SERVICES

AND TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 37 العيو7 ، 73323، 

العيو7 املغرب
 BEN ALI FOR ALL

 TECHNOLOGIES SERVICES
AND TRADE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ليراك بلوك 3)2 رقم 95 - 73333 
العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73762

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ALI FOR ALL TECHNOLOGIES

. SERVICES AND TRADE
شراء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتجهيزات) معدات  وتسويق  بيع 
لوازم) الكمشيوتر،) معدات  املكاتب،)
ومعدات املكاتب.بيع وتسويق جميع)
وبرامجها.) املعلوماتية  األجهزة  أنواع 
صميم وبيع وتسويق هياكل وخدمات)
الهندسة) ؛) واإلنترنت) االتصاالت 
املعلوماتية) التكنولوجيا  وتطوير 
الطشاعة) الششكات،) تركيب  (،
األجهزة) وصيانة  إصالح  واإلشهار،)
اإللكترونية.) و  التقنية  املعلوماتية،)
املعلوماتية) الخدمات  جميع  توفير 

عام.) بشكل  االتصاالت  خدمات  أو 
بمجال) املتعلقة  الخدمات  جميع 
املعلومات،) املعلومات.تكنولوجيا 
املكتبية،الروبوتات،و اإلتصاالت).)بما)
في ذلك):إستشارات املعدات والبرامج،)
تصميم وتركيب ششكات الحاسوب،)

تصميم املواقع..................
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 73333  -  95 رقم) (2(3 ليراك بلوك)

العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: علي) بن  عادل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() علي  بن  عادل  السيد 
 95 رقم) (2(3 بلوك) ليراك  تجزئة 

73333)العيو7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() علي  بن  عادل  السيد 
 95 رقم) (2(3 بلوك) ليراك  تجزئة 

73333)العيو7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/732.

933I

gest consultants

FLEX COVERS
إعال7 متعدد القرارات

gest consultants
25 زنقة القا�سي إليا3 املعاريف 

الدار الشيضاء، 3233)، الدار 
الشيضاء املغرب

FLEX COVERS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: اوالد 
مطاع اقامة لي سيدر عمارة 7 شقة 

6 - - تمارة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)9))أكتوبر)2)3))تم اتخاذ)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تقرير باستمرار نشاط الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

قرار بعدم حل الشركة رغم الخسائر)

املسجلة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تخفيض رأسمال الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (32 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2)3))تحت رقم))692.

932I

ste(cofiguer(sarl

STE SANGAL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE SANGAL SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى املهدي رقم -8) املحل الكائن 

بتجزئة املهدي - جرسيف. - 35233 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANGAL SERVICE
(– (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العجالت)
أجزاء) في  الشراء) و  الشيع  (– (

السيارات)
الري) انجاز مشروع  دراسة و  (– (

بالتنقيط).
امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
املسمى املهدي رقم)-8))املحل الكائن)
 35233 (- بتجزئة املهدي)-)جرسيف.)

جرسيف املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: حداش) لفضيل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لفضيل حداش عنوانه)ا()
 35233 جرسيف) املهدي  تجزئة 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لفضيل حداش عنوانه)ا()
 35233 جرسيف) املهدي  تجزئة 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/88)2.
93(I

MOTADA

MOTADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOTADA
23 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 2 رقم 8 املعاريف 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
2 رقم 8 املعاريف، 3373)، الدار 

الشيضاء املغرب
MOTADA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

2 رقم 8 املعاريف - 3373) الدار 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73(3(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الطائع) مليكة  )ة() السيد) تفويت 

66)حصة اجتماعية من أصل)2.333 

الحسي7) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الطالبي بتاريخ)39)فبراير)))3).

يوسف) )ة() السيد) تفويت 

الدحموني)239)حصة اجتماعية من)

أصل)2.333)حصة لفائدة السيد))ة()

فبراير) (39 بتاريخ) الطالبي  الحسي7 

.(3((

تفويت السيد))ة()سعد الدحموني)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (239

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (2.333

فبراير) (39 بتاريخ) الطالبي  الحسي7 

.(3((

حليمة) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (57 الدحموني)

السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)

)ة()الحسي7 الطالبي بتاريخ)39)فبراير)

.(3((

تفويت السيد))ة()نزهة الدحموني)

57)حصة اجتماعية من أصل)2.333 

الحسي7) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الطالبي بتاريخ)39)فبراير)))3).

نعيمة) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (57 الدحموني)

السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)

)ة()الحسي7 الطالبي بتاريخ)39)فبراير)

.(3((

اسماء) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (57 الدحموني)

السيد) لفائدة  حصة  (2.333 أصل)

)ة()الحسي7 الطالبي بتاريخ)39)فبراير)

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827527.

933I

فيديا

 COMPAGNIE MAROCAINE
 D’EQUIPEMENTS ET DE

TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيديا
شارع 22 يناير رقم 75 الدارالشيضاء 

، 3333)، الدارالشيضاء املغرب
 COMPAGNIE MAROCAINE

 D’EQUIPEMENTS ET DE
TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي االزهر 
عمارة 7 فرع 2 رقم )7 الدار الشيضاء 
 HAY(ALAZHAR(IMMEUBLE 4

 TRANCHE 1 N° 42 CASA 20000
الدارالشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.333975
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( 33)مار3) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 COMPAGNIE MAROCAINE
 D’EQUIPEMENTS ET DE
رأسمالها) مشلغ  (TRANSPORT
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
فرع) (7 عمارة) االزهر  حي  اإلجتماعي 
 HAY الشيضاء) الدار  (7( رقم) (2
 ALAZHAR IMMEUBLE 7
 TRANCHE 2 N° 7( CASA (3333
حل) (: املغرب نتيجة ل) الدارالشيضاء)

الشركة.
 75 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 BD 22 JANVIER 2 ER ETAGE
يناير) (22 شارع) (CASABLANCA
عمارة)75)الطابق االول)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب.)
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و عي7:
و) ابراهيم  باسالم  السيد)ة()
عمارة) الحنك  سيت  عنوانه)ا()
 (3333 الدارالشيضاء) ((3 رقم) (2
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالشيضاء)

للشركة.
و) اجشابدي  بالقا3  السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)76)حي محمد بنالرادي)
بيلفيديرالدارالشيضاء) السالوي 
املغرب) الدارالشيضاء) ((3333

كمصفي))ة()للشركة.
و) شعيبية  خراب  السيد)ة()
املحمدية) الكيناني  (32 عنوانه)ا()
كمصفي) املغرب  املحمدية  ((3333

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)3)8279.
937I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

CLEANAFIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زنقة العربية السعودية – رقم 

العمارة -3) الطابق األول رقم 5 ، 
33333، فا3 مغرب

CLEANAFIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
5 إقامة حمزة 9 شارع موالي كامل 
ملعب الخيل فا3 - 33333 فا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72855

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLEANAFIL

غسيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املالبس.

-)التنظيف الجاف.

-)اإلصالح.

-)تنظيف السجاد و املفروشات.

-)التنظيف االحترافي.

-)تصليح األحذية..

عنوا7 املقر االجتماعي):)محل رقم)

شارع موالي كامل) (9 إقامة حمزة) (5

فا3) (33333 (- فا3) الخيل  ملعب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد فياللي أديب):)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

أديب) فياللي  محمد  السيد 

فور) فيليكس  شارع  (22( عنوانه)ا()

نونطير) (9(333 نونطير) (9(333

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

أديب) فياللي  محمد  السيد 

فور) فيليكس  شارع  (22( عنوانه)ا()

333)9)نونطير)333)9)نونطير فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2733.

935I

Centre(d’Affaire(et(d’Inspiration(LUKUSِ

LBRIMCHI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre(d›Affaire(et(d›Inspirationِ
LUKUS

 Lot, Ismail(Avenue(Omar(Ibn
 Abdelaziz(N° 01 3ème(étage
 Larache ، 92000، LARACHE

MAROC
LBRIMCHI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

إسماعيل شارع عمر بن عشدالعزيز 
رقم 32 الطابق الثالث - 333)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67(2

 (( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LBRIMCHI TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الغير  لحساب  الشضائع  و  العمال 

النقل السياحي).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
إسماعيل شارع عمر بن عشدالعزيز)
 9(333 (- الثالث) الطابق  (32 رقم)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: العريبي) عشدهللا  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشدهللا العريبي عنوانه)ا()
 9(333 شارع عمر بن الخطاب) (73

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشدهللا العريبي عنوانه)ا()
 9(333 شارع عمر بن الخطاب) (73

العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)333.

936I

CORPORATE AUDIT GROUP

Be360
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
775, شارع عشد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 3333)، 

casablanca maroc
Be363 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 
املعاريف - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536283
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.Be363(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفوتوغرافي) التصوير  مستلزمات 

للمناسشات
العالقات مع الصحافة.
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عنوا7 املقر االجتماعي):)67،)زنقة)
(،3 رقم) الثاني،) الطابق  بالل،) عزيز 
الشيضاء) الدار  ((3333 (- املعاريف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 Alexandros AXIOTIS : السيد)
73)حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (3 (: عراقي) مالك  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 Alexandros AXIOTIS السيد)
عنوانه)ا())،)تجزئة موالي اسماعيل،)
الدار) ((3333 ح) ح  الثاني  الشطر 

الشيضاء)املغرب.
السيد مالك عراقي عنوانه)ا()27،)
زنقة لوتيتيا7،)طابق)،)شقة)7،)اقامة)
الدار) ((3333 فلوري) فال  املودة،)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مالك عراقي عنوانه)ا()27،)
زنقة لوتيتيا7،)طابق)،)شقة)7،)اقامة)
الدار) ((3333 فلوري) فال  املودة،)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82778.
937I

CABINET BADREDDINE

CHRONODENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة 2 اقامة هني الشقة 

رقم 2 ، 3، مراكش املغرب
CHRONODENT »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 23) شارع 

محمد الخامس الطابق الخامس 

الشقة رقم 37 جليز - 73333 

مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(6873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((3(( مار3) (35 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

»ART ORAL«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)3)2339.

938I

LAAJEB ACCOUNTING

SAFE ZONE GAMING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

SAFE ZONE GAMING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الشحر األبيض املتوسط رقم 87 حي 

كطال7 - 93253 مرتيل املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6777

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( مار3) (37 في) املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SAFE ZONE ذات الشريك الوحيد)

 233.333 مشلغ رأسمالها) (GAMING

درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع)

حي) (87 الشحر األبيض املتوسط رقم)

كطال7)-)93253)مرتيل املغرب نتيجة)

ل):)عدم إمكانية استمرار الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الجيش امللكي إقامة جوهرة تطوا7)
رقم)C - 93333)تطوا7 املغرب.)

و عي7:
السيد)ة()بدر التويس و عنوانه)ا()
الشروق) تجزئة  رضوا7  سيدي  حي 
رقم)76 253)9)القصر الكشير املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)837.
939I

THALAL CONSULTANTS

COSTCUTTER TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
COSTCUTTER TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محاميد 3 
رقم 383 أ - 73333 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.79(29
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(( 38)مار3) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 COSTCUTTER الوحيد) الشريك 
 23.333 رأسمالها) مشلغ  (TRADING
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
 73333 (- أ) (383 رقم) (3 محاميد)
اعادة) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

الهيكلة.
و حدد مقر التصفية ب محاميد)3 
رقم)383)أ)-)73333)مراكش املغرب.)

و عي7:
زهير طالل و عنوانه)ا() السيد)ة()
73333)مراكش)  7 تاركة فيفري رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233835.

923I

CENTRE HY PRIVE SARL AU

CENTRE HY PRIVE SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE HY PRIVE SARL AU

 PLACE CASTELLAR OFFICE

 FARABI(ETG 2 BUREAU 33

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

CENTRE HY PRIVE SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ساحة 

كاستيالر مكتب الفارابي الطابق ) 

رقم 33 طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

229573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 غشت) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CENTRE HY PRIVE SARL

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- الخاص) للتعليم  والدعم  التدريب 

دورات الدعم)-)التدريب.
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ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 ( الطابق) الفارابي  مكتب  كاستيالر 
رقم)33)طنجة)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الحاحي) حشيشة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حشيشة الحاحي عنوانه)ا()
حي اعزيب الحاج قدور واد بحريي7)

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حشيشة الحاحي عنوانه)ا()
حي اعزيب الحاج قدور واد بحريي7)

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)75795).
922I

KOFIPRO

VVS SERVICES – SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KOFIPRO
223 زنقة الصفاء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 33373، فا3 املغرب
 V(V(S(SERVICES – SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
) اقامة الفونتي7 شارع احمد شوقي 

املدينة الجديدة فا3
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72737

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 V V S (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SERVICES(–(SARL(AU
غرض الشركة بإيجاز):)

مركز اتصال هاتفي
املشورة والتدريب وادارة عالقات)

العمالء
ITO(تطوير تكنولوجيا املعلومات

الواردات والصادرات.
عنوا7 املقر االجتماعي):)كتب رقم)
اقامة الفونتي7 شارع احمد شوقي) ((

املدينة الجديدة فا3.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: مهدي) كوارتي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مهدي  كوارتي  السيد 
حي) بنيس  تجزئة  صفاء) زنقة  (223

الراحة فا3)33373)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) كوارتي  السيد 
تجزئة) صفاء) زنقة  عنوانه)ا(223)
 33373 فا3) الراحة  حي  بنيس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (28 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)855.
92(I

GROUPE ABCE

 BIM DESIGN ENGINEERING
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

GROUPE ABCE
237 مكرر شارع عشد املومن الطابق 

الرابع ، 3333)، الدار الشيصاء 
املغرب

 BIM DESIGN ENGINEERING
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 237 
مكررا بولفارد عشد املومن الطابق 

الرابع الدار الشيضاء - 3333) الدار 
الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7395(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( فبراير) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 MICHEL )ة() السيد) تفويت 
 GEOFFREY MANIN QUENTIN
 (33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (8
 SOCIETE )ة() السيد) لفائدة  حصة 

CEBATEC)بتاريخ)22)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827979.
923I

ID INTERIOR

Ym Design
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ID INTERIOR
 CASA °BORJ(EL(YAKOUTE 8

 IMM(B(N ، 20300،
CASABLANCA MAROC

Ym Design شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76 شارع 
الزرقطوني .طابق 5 شقة رقم 27 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535773

 3( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Ym (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Design

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة).)واشغال مختلفة..

76)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

 -  27 5)شقة رقم) .طابق) الزرقطوني)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 Mountassir youssef السيد)

درهم) (233 بقيمة) حصة  (: 2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Mountassir youssef السيد)

 Lot othmane ( rue عنوانه)ا()

 26 n ( (3333 CASABLANCA

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 Mountassir youssef السيد)

 Lot othmane ( rue 26 n()عنوانه)ا

( (3333 CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))898.

927I

fiduciaire(dar(dmana

 izajen travaux public SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استدراك 

الرسمية

fiduciaire(dar(dmana

الدرعاويي7) درب  الدرعاويي7  حي 
درب) الدرعاويي7  حي  وزا7  (23 رقم)

(،26(33 وزا7،) (23 الدرعاويي7 رقم)

وزا7 املغرب
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 izajen travaux public SARL
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  (
 DOUAR ASJEN MOKRISSAT
 C/R ASJEN P/OUEZZANE -

33)26)وزا7 املغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (
الرسمية عدد)5667)بتاريخ)39)يونيو)

.(3(2
لقد تم الخطا في رقم) (: بدال من)
تسجيله) تم  حيث  التجاري  السجل 

بالرقم)2772 
الصحيح) الرقم  حي7  في  (: يقرأ)

2779
الشاقي بدو7 تغيير.

925I

fiducaire(service(ouidan

AGDAL TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiducaire(service(ouidan
 hamama route de tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
AGDAL TETOUAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
االغرا3 مرتيل صندوق البريد 

576 مرتيل تطوا7 93333 تطوا7 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(76(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 27)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ رأسمالها) (AGDAL TETOUAN
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
مرتيل) االغرا3  شارع  اإلجتماعي 
تطوا7) مرتيل  (576 البريد) صندوق 
(: ل) نتيجة  املغرب  تطوا7  (93333

اليوجد نشاط.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 576 االغرا3 مرتيل صندوق البريد)
مرتيل تطوا7)93333)تطوا7 املغرب.)

و عي7:
و) بلقات  يوسف  السيد)ة()
عنوانه)ا()شارع الجيش امللكي اقامة)
تطوا7) (93333 رقم8  (( اوبرا طابق)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))67.
926I

fiducaire(service(ouidan

 Institut Méditerranéen 
 youssef belkat pour les

 services de l’enseignement
et de l’industrie créative
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiducaire(service(ouidan
 hamama route de tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
 Institut Méditerranéen youssef 

 belkat pour les services de
 l’enseignement et de l’industrie

créative شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
املفضل افيالل ممر ابو الحسن 

الشادلي درب 2 طابق 2رقم ) تطوا7 
93333 تطوا7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(56(3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( يناير) ((6 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 Institut Méditerranéen youssef
 belkat pour les services de

 l’enseignement et de l’industrie
 233.333 رأسمالها) مشلغ  (créative
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع)
الحسن) ابو  ممر  افيالل  املفضل 
الشادلي درب)2)طابق)2رقم)))تطوا7)
ال) (: تطوا7 املغرب نتيجة ل) (93333

يوجد نشاط.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحسن) ابو  ممر  افيالل  املفضل 
الشادلي درب)2)طابق)2رقم)))تطوا7)

93333)تطوا7 املغرب.)
و عي7:

السيد)ة()عرفة بلقات و عنوانه)ا()
شارع املسيرة الخضراء)اقامة يوسف)
 93333  23 رقم) (7 بلوك 3 الطابق)

تطوا7 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)653.
927I

JHCB MAROC 

JHCB MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JHCB MAROC
 ISMAILIA(N°40, LOTISSEMENT

 JNANE(ZITOUNE ، 50000،
MEKNES MAROC

JHCB MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 73 

اإلسماعيلية تجزئة جنا7 الزيتو7 - 
53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 JHCB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

املتعددة أو الشناء.
-)االستيراد والتصدير.

 73 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
(- اإلسماعيلية تجزئة جنا7 الزيتو7)

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)2.533.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 25.333 (: السيد احسيني جمال)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احسيني جمال عنوانه)ا()
 7 رقم) تاشفي7  بن  يوسف  زنقة 

57333)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احسيني جمال عنوانه)ا()
 7 رقم) تاشفي7  بن  يوسف  زنقة 

57333)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7366.
928I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ARGISMAMOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
ARGISMAMOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد



5889 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
9 بالطابق األر�سي أيت سقاطوا 

2 تجزئة رقم 277 طريق إيموزار - 
33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARGISMAMOU
(، صائغ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تاجر بدو7 ورشة.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
9)بالطابق األر�سي أيت سقاطوا) رقم)
(- طريق إيموزار) (277 تجزئة رقم) (2

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيدة فدوى الجامعي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فدوى الجامعي عنوانه)ا()
رياض النخيل طريق إيموزار) (7 رقم)

فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فدوى الجامعي عنوانه)ا()
رياض النخيل طريق إيموزار) (7 رقم)

فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)3)3)/2722.

929I

ID INTERIOR

ECHARRADI MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ID INTERIOR

 CASA °BORJ(EL(YAKOUTE 8

 IMM(B(N ، 20300،

CASABLANCA MAROC

ECHARRADI MARBRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76 شارع 

الزرقطوني الطابق5شقة 27 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

535769

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECHARRADI MARBRE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال) الرخام.) وتيهيء) وتقطيع 

مختلفة.

76)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

 -  27 الطابق5شقة) الزرقطوني 

3333))الدار الشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الشرادي محمد) السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشرادي محمد عنوانه)ا()
عمارة) حدو  اوالد  إقامة  (( ملكانسة)
الدار) ((3(33  7 طابق) (75 3 شقة)

الشيضاء)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرادي محمد عنوانه)ا()
ملكانسة)))إقامة اوالد حدو عمارة 3)
شقة)75)طابق)33)3))الدار الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825967.
9(3I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

IMPACT ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER(C, 3ème(ETAGE(NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
IMPACT ARCHITECTURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
طانطا7 اقامة سليما7 ا الطابق 

االول رقم27 - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
227779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 مار3) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPACT ARCHITECTURE
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) ا  سليما7  اقامة  طانطا7 
االول رقم27 - 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد محمد املجاهدي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد املجاهدي عنوانه)ا()
شارع اوالد امراح رقم))27)اليوسفية)

الشرقية)23333)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املجاهدي عنوانه)ا()
شارع اوالد امراح رقم))27)اليوسفية)

الشرقية)23333)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)73879).

9(2I

CABINET IMFICONSEIL

NOUH PROMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
NOUH PROMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الهناء رقم 75 عمارة 22 الطابق 
الثاني الغزوة - 7333) الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5890

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NOUH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعامالت) جميع  تسويق  (- عقاري)

الشناء) خدمات  تقديم  (- العقارية)

-اإلستيراد والتصدير

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) (22 عمارة) (75 رقم) الهناء)

الجديدة) ((7333 (- الغزوة) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ رأسمال الشركة:)2.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.233 (: إبغافي) العربي  السيد 

حصة بقيمة)523.333)درهم للحصة)

السيد عشد الرزاق إبغافي):)7.933 

حصة بقيمة)793.333)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() إبغافي  العربي  السيد 

الجديدة) ((7333 السالم) حي  (686

املغرب.

إبغافي) الرزاق  عشد  السيد 

 (7333 23)تجزئة حكيمو) عنوانه)ا()

الجديدة الجديدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() إبغافي  العربي  السيد 

الجديدة) ((7333 السالم) حي  (686

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)39)فبراير)

))3))تحت رقم)233.

9((I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

CARGO LUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
CARGO LUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 7 عمارة رقم 76-77 تجزئة 
منصورية حي كامليا مكنا3 - 

53353 مكنا3 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
557(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARGO LUB
غرض الشركة بإيجاز):)بيع معدات)

و قطع غيار السيارات املستعملة.
توزيع زيوت السيارات.

عنوا7 املقر االجتماعي):)شقة رقم)
7)عمارة رقم)77-76)تجزئة منصورية)
مكنا3) (53353 (- حي كامليا مكنا3)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: لحسن) اشمالل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اشمالل لحسن عنوانه)ا()

 2(333 تمارة) (89 تجزئة غيثة الرقم)

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشمالل لحسن عنوانه)ا()

 2(333 تمارة) (89 تجزئة غيثة الرقم)

تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7359.

9(3I

FIGENOR

NDN REAL ESTATE-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

NDN REAL ESTATE-SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 8)-37 

شارع محمد الخامس - 333)6 

الناضور املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27227

العام) الجمع  بمقت�سى 

مار3) (32 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((3((

درهم») (25.333.333« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم») (5.353.333« من) أي 

(: طريق) عن  درهم») ((3.353.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)2)7.

9(7I

FIGENOR

SELOUANE INVESTMENT-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 285

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 SELOUANE INVESTMENT-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي بسلوا7 - )73)6 الناضور 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.273(5
العام) الجمع  بمقت�سى 
مار3) (32 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((3((
درهم») (25.333.333« قدره) بمشلغ 
إلى) درهم») (3.333.333« من) أي 
(: طريق) عن  درهم») (28.333.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)3)7.

9(5I

Sonrisa

LATIMED CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

LATIMED CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي كراج في 
رقم 26) مرجا7 ) - 53353 مكنا3 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.327(9
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 نونبر 3)3) تم تحويل 

املقر االجتماعي الحالي للشركة 
من »كراج في رقم 26) مرجا7 ) - 
53353 مكنا3 املغرب» إلى »كراج 
رقم )226 قصارية مسجد االخوة 

- 333)5 الرشيدية املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((3 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

3)3))تحت رقم)3)6.
9(6I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

CLASSY COFFEE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
CLASSY COFFEE SHOP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها االجتماعي فيال رقم 
2، مرجا7 -) مكنا3 - 53353 

مكنا3 املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.77(37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(( مار3) (32 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»مقهى)-)مخبزة
»)إلى)»مقهى)-)قاعة املطالعة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2339.
9(7I

nador conseil sarl au

BDS DWELLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

BDS(DWELLING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 86 
شارع االمير سيدي محمد - 333)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3792
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BDS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DWELLING
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
 86 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 6(333 (- شارع االمير سيدي محمد)

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: فيصل) بودا3  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: السيد بودا3 محمد امي7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فيصل  بودا3  السيد 
 86 رقم) محمد  سيدي  االمير  شارع 

333)6)الناظور املغرب.
امي7) محمد  بودا3  السيد 
الكولف) اكاديمية  اقامة  عنوانه)ا()
الناظور) (6(333  9 رقم) (( بلوك)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فيصل  بودا3  السيد 
 86 رقم) محمد  سيدي  االمير  شارع 

333)6)الناظور املغرب

امي7) محمد  بودا3  السيد 

الكولف) اكاديمية  اقامة  عنوانه)ا()
الناظور) (6(333  9 رقم) (( بلوك)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)26)مار3)

))3))تحت رقم)6)7.

9(8I

إسترليس

سمت إكيپمون ماروك
إعال7 متعدد القرارات

إسترليس

تجزئة منازل 27 زنقة بشير لعلج لو 

لوفر سنتر رقم 3) طابق 7 معاريف ، 

3373)، الدارالشيضاء املغرب

سمت إكيپمو7 ماروك »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية والد صالح التقسيم 3) 

قطاع 27 - )728) الدار الشيضاء 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3768(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

كمسير) تكروري  انس  السيد  تعيي7 

آخر للشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعديل بنود النظام االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تكروري) انس  السيد  تعيي7  مايلي:)

كمسيرشريك آخر للشركة مع السيد)

كريستوف بالزير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)7)8275.

9(9I

MOTADA

MOTADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

MOTADA
23 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 2 رقم 8 املعاريف 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
2 رقم 8 املعاريف، 3373)، الدار 

الشيضاء املغرب
MOTADA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
2 رقم 8 املعاريف - 3373) الدار 

الشيضاء املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73(3(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (39 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الطالبي الحسي7 كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827527.
933I

ste imtiyaz conseils sarl

wiam work
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl
2 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
wiam work شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 89 زنقة 7 
حي طارق 2 الدكارات فا3 - 33333 

فا3 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33775
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)37)فبراير)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الدكارات) (2 طارق) حي  (7 زنقة) (89«

إلى) املغرب») فا3  (33333 (- فا3)

فا3) واد  (( املنتزه) تجزئة  ا  (256«

فا3) (33333 (- طريق مكنا3 فا3)

املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2352.

932I

ACCOMPT CONSULTING

ARSEUS GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

ARSEUS GROUPE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

املشكاة رقم 232 حي األندلس وجدة 

)م( - 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARSEUS GROUPE

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومنتجات) مستلزمات مكتبية ومواد 
كيماوية,املعدات الطشية ومستهلكات)
تقديم) املعامل واملنتجات الكيماوية,)

الخدمة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
املشكاة رقم)232)حي األندلس وجدة)

)م()-)63333)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوطيبي) الناصر  عشد  السيد 
2.333)حصة بقيمة)233.333)درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوطيبي) الناصر  عشد  السيد 
حي) الفا�سي  عالل  شارع  عنوانه)ا()
وجدة) (63333 وجدة) (28 بولويز رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوطيبي) الناصر  عشد  السيد 
حي) الفا�سي  عالل  شارع  عنوانه)ا()
وجدة) (63333 وجدة) (28 بولويز رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)36.

93(I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RYAD ENNAFOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عشد 
الكريم الخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 2) 

، 73333، مراكش املغرب
RYAD ENNAFOURA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قـــاعـــة بــن 
نـــاهـــض درب بن نــاصــر ، رقـم 5 - 

73333 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27722

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( يناير) (32 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) (RYAD ENNAFOURA
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي قـــاعـــة بــن نـــاهـــض)
 73333  -  5 رقـم) (، نــاصــر) بن  درب 

مراكش املغرب نتيجة ل):)
تفويت األصل التجاري.

قـــاعـــة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بــن نـــاهـــض درب بن نــاصــر)،)رقـم)5 - 

73333)مراكش املغرب.)
و عي7:

 CHRISTIAN PIERRE السيد)ة()
 2(Rue (, و عنوانه)ا() (A PIRENNE
 léon Dekaise 237( Limelette

Belgique)كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233837.
933I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE ESSAOUIRA CRONO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

STE ESSAOUIRA CRONO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دكا7 كائن 

برقم 357 تجزئة الرونق - 77333 
الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5363
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 3))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) (STE ESSAOUIRA CRONO
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
برقم) كائن  دكا7  اإلجتماعي  مقرها 
357)تجزئة الرونق)-)77333)الصويرة)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب دكا7 كائن)
 77333 (- الرونق) تجزئة  (357 برقم)

الصويرة املغرب.)
و عي7:

السيد)ة()انوار جشاري و عنوانه)ا()
رقم)6)شارع املسيرة)77333)الصويرة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)26)مار3)

))3))تحت رقم)87.
937I

CAF MAROC

GZENAYA GARDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
GZENAYA GARDEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 9) إقامة 
الشهشاء بلوك C شارع االمام ابن 
تيمة الطابق الخامس رقم 5)) - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5569
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GZENAYA GARDEN
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوا7 املقر االجتماعي):)9))إقامة)
ابن) االمام  شارع  (C بلوك) الشهشاء)
 -  ((5 رقم) الخامس  الطابق  تيمة 

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: عشدو) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عشدو  سعاد  السيد 
فلوريس) اقامة  جنو7  هللا  عشد  ش 
طنجة) (93333  5( شقة) (8 ب طابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
أقلعي) الناصر  عشد  السيد 
عنوانه)ا()شارع عشد هللا جنو7 اقامة)
فلوريس ب طابق)8)شقة))5 93333 

طنجة املغرب
عنوانه)ا() أقلعي  سعد  السيد 
اقامة) تاشفي7  ابن  يوسف  شارع 
 (77 شقة) (8 طابق) (( ب) الشهشاء)

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)328)5).
935I

jilovta sarl

 TRANS BEN DE
 COLIS NATIONAL ET

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL
 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC
 TRANS BEN DE

 COLIS NATIONAL ET
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مسجد 
ابراهيم الخليل زنقة الهناء جنا7 

سكيكر طريق العونية وجدة - 
63333 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
38929

 32 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 BEN DE COLIS NATIONAL ET

. INTERNATIONAL
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع نيابة عن اآلخرين
استيراد وتصدير.

مسجد) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
جنا7) الهناء) زنقة  الخليل  ابراهيم 
(- وجدة) العونية  طريق  سكيكر 

63333)وجدة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 
233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد اسماعيل بنداود)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2333 (: السيد اسماعيل بنداود)
بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل بنداود عنوانه)ا()
حي الجوهرة زنقة ب))رقم)27)وجدة)

63333)وجدة املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل بنداود عنوانه)ا()
حي الجوهرة زنقة ب))رقم)27)وجدة)

63333)وجدة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)288.
936I

LOGIFIN

N4M DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES (3

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
N7M DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي رشيد اقامة حدائق فال 

فللوري عمارة ) رقم 63 - 93333 
طنجة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 N7M (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION
الشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعنية سواء)في املغرب أو في الخارج:
2.)الشيع بالجملة والتجزئة لتوزيع)
جميع املواد واإلمدادات))الصناعية)،)

الغذائية)،)إلخ(
الصناعية) الصيانة  أعمال  (.(

واملشاني
والتجارة) والتصدير  االستيراد  (.3

العامة.
واستغالل) (، التمثيل التجاري) (.7
العالمات) أو  االختراع  براءات  جميع 

التجارية.
5.)وبشكل أعم)،)جميع العمليات)
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
األوراق املالية أو العقارات أو النقل أو)
اللوجستيات أو االستيراد أو التصدير)
أو) العمولة  أو  اإلدارة  أو  التمثيل  أو 
أو) السمسرة املتعلقة بشكل مشاشر 
التي) أو  الشركة  بغرض  مشاشر  غير 
يرجح أ7 تسهل توسيعها أو تطويرها.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
فال) حدائق  اقامة  رشيد  موالي 
 93333  -  63 رقم) (( فللوري عمارة)

طنجة اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
33))حصة) (: السيدة نادية الحر)

بقيمة)233)درهم للحصة).
833)حصة) (: السيد معاد العفير)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحر  نادية  السيدة 
حدائق) اقامة  رشيد  موالي  شارع 
فال فلوري عمارة)))رقم)63 93333 

طنجة اململكة املغربية.
 6 عنوانه)ا() العفير  معاد  السيد 
اكدال) (7 شقة) توبقال  جشل  زنقة 

3)232)الرباط اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5894

 6 عنوانه)ا() العفير  معاد  السيد 
اكدال) (7 شقة) توبقال  جشل  زنقة 

3)232)الرباط اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)733).
937I

إئتمانية فيدما3

ARAJANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

إئتمانية فيدما3
263 شارع مر3 السلطا7 
الداالشيضاء ، 3)32)، 

الدارالشيضاء املغرب
ARAJANA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 Bd وعنوا7 مقرها اإلجتماعي

 brahim(roudani 264 - 20000
الدار الشيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( يناير) ((3 في) املؤرخ 
بمشلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
أي) درهم») (229.333.333« قدره)
إلى) درهم») (229.533.333« من)
(: طريق) عن  درهم») ((33.333«

تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)3)2)82.
938I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

ABDO OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI
عمارة رقم 7) الطابق الثاني شقة 
)2 شارع عالل بن عشد هللا م.ج. ، 

53333، مكنا3 املغرب
ABDO OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم ) 

عمارة ) تجزئة الريا7 باب بطيوي - 
53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ABDO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OPTIC
نظاراتي،) (: غرض الشركة بإيجاز)

استيراد و تصدير....
 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- تجزئة الريا7 باب بطيوي) (( عمارة)

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد طه بن احساين)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طه بن احساين عنوانه)ا()
مسعود) موالي  تجزئة  (333 رقم)
مكنا3) (53333 سعيد) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طه بن احساين عنوانه)ا()
مسعود) موالي  تجزئة  (333 رقم)
سيدي سعيد)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)957.

939I

idaraty

AKHCHIOU CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

AKHCHIOU CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 اقامة 
كاميليا ا زنقة بغداد رقم 38 - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AKHCHIOU CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
اقامة) (7 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
كاميليا ا زنقة بغداد رقم)38 - 93333 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد اخشيو عشد املنعم)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد اخشيو عشد الناصر):)533 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املنعم) عشد  اخشيو  السيد 
عنوانه)ا()28)تجزئة الفردو3 الشقة)
 33333 االدارسة) النوارحي  اقامة  (2

فا3 املغرب.
الناصر) عشد  اخشيو  السيد 

عنوانه)ا()28)تجزئة الفردو3 الشقة)
 33333 االدارسة) النوارحي  اقامة  (2

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املنعم) عشد  اخشيو  السيد 
عنوانه)ا()28)تجزئة الفردو3 الشقة)
 33333 االدارسة) النوارحي  اقامة  (2

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52972).
973I

build work

wassima bella
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

build work
حي الهناء 3 زنقة 37 رقم 67 الشقة 

رقم 3 طنجة ، 93333، طنجة 
املغرب

wassima bella شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : مدشر 

سيوفة زنقة ب 7639 جماعة 
جوامعة - 93333 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.229399
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) (22 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (wassima bella حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 233.333 رأسمالها) مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
مدشر سيوفة زنقة ب)7639)جماعة)
املغرب) طنجة  (93333 (- جوامعة)

نتيجة لكوفيد)29.
و عي7:

السيد)ة()طارق كرامو و عنوانه)ا()
 93333 العوامة) االصفر  الحجر 

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)



5895 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

مدشر) وفي  ((3(( مار3) (28 بتاريخ)
جماعة) (7639 ب) زنقة  سيوفة 

جوامعة)-)93333)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)89)).

972I

STD AL MOSTAKBAL

AFOUS NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STD AL MOSTAKBAL
 RUE MED SMIHA RES 277

 JAWHARAT(MED(SMIHA(ETG 6
 N° 35 ، 20130، CASABLANCA

MAROC
AFOUS NET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 77 ابو 
اسحاق ماروني طابق ) - - 3233) 

الدار الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9768

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 دجنبر) ((3 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (AFOUS NET حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ رأسمالها)23.333)درهم)
ابو) (77 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7 
 (3233  -  -  ( اسحاق ماروني طابق)
الزمة) نتيجة  املغرب  الشيضاء) الدار 

اقتصادية.
و عي7:

و) السعيدي  عمر  السيد)ة()
احمد) بن  زنقة عالل  (97 عنوانه)ا()
 (3237 بالفدير) انا  اقامة  امكيك 
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ابو) (77 وفي) ((3(2 دجنبر) ((3 بتاريخ)
 (3233  -  -  ( اسحاق ماروني طابق)

الدار الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827682.
97(I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

STE GREEN WAY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC
STE(GREEN(WAY(CAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مراب كائن 
برقم 78) تجزئة تافوكت - 77333 

الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))3)أكتوبر)329))تقرر حل)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها) مشلغ  (GREEN( WAY( CAR
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
 (78 برقم) كائن  مراب  اإلجتماعي 
الصويرة) (77333 (- تافوكت) تجزئة 

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب مراب كائن)
78))تجزئة تافوكت الصويرة)-) برقم)

77333)الصويرة املغرب.)
و عي7:

السيد)ة()انوار جشاري و عنوانه)ا()
رقم)6)شارع املسيرة)77333)الصويرة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) بالصويرة  االبتدائية 

أكتوبر)329))تحت رقم)87).
973I

etude maître mohamed ali abartah

RENOV HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des(hôpitaux(n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca(maroc
RENOV HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 238، 

شارع يعقوب املنصور و زنقة مالك 
ابن املرحل - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536775
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RENOV HOUSE
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)
املعمارية الداخلية،)أعمال الترميم و)

التجديد....
(،238 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع يعقوب املنصور و زنقة مالك)
الدار الشيضاء) ((3333 (- ابن املرحل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 733.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.333 (: بوزوبع) نجيشة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 (.333 (: السيدة ايما7 الشرايبي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوزوبع عنوانه)ا() نجيشة  السيدة 

روز) ميل  اقامة  النواصر  بوعزة  دار 
الدار الشيضاء) ((3333  37 عمارة ب)

املغرب.
السيدة ايما7 الشرايبي عنوانه)ا()
2،)حي) 2،)رقم) 33)زنقة النكدوك ط)
الشيضاء) الدار  ((3333 املستشفيات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوزوبع عنوانه)ا() نجيشة  السيدة 
روز) ميل  اقامة  النواصر  بوعزة  دار 
الدار الشيضاء) ((3333  37 عمارة ب)

املغرب
الحسني) يوسف  موالي  السيد 
زنقة النكدوك) (33 العلوي عنوانه)ا()
املستشفيات) حي  (،2 رقم) (،2 ط)

3333))الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828272.
977I

SM PARTNERS

CATEGORY BEAUTY
شركة املساهمة

حل شركة
SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكشير الطابق 
األر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتداد املعاريف 

maroc 3333)، الدار الشيضاِء ،
CATEGORY BEAUTY شركة 

املساهمة)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 79 زنقة 

جا7 جوريس الطابق 6 حي جوثيي - 
3363) الدار الشيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.783292
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 دجنبر) (36 في) املؤرخ 
 CATEGORY املساهمة) شركة  حل 
 333.333 رأسمالها) مشلغ  (BEAUTY
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 
 6 الطابق) جوريس  جا7  زنقة  (79
الشيضاء) الدار  ((3363 (- حي جوثيي)
املغرب نتيجة ل):)الشركة لم تتمكن)

تأسست) الذي  الغرض  تحقيق  من 

من أجله.
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زنقة) (27 و حدد مقر التصفية ب)
الدار الشيضاء) ((3393 (- لطفي مكي)

املغرب).)
و عي7:

و) الجامعي  اينا3  السيد)ة()
عنوانه)ا()27)زنقة لطفي مكي)3393) 
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدار 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827962.

975I

H.MANAGEST

HANET COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

HANET COMPANY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مجموعة 
)3 رقم 73 كوكي - 76333 اسفي 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.23(69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 25)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
HANET COMPANY)مشلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
اإلجتماعي مجموعة))3)رقم)73)كوكي)
(: ل) نتيجة  املغرب  اسفي  (76333  -

عدم تحقيق االهداف املرتقشة.
و حدد مقر التصفية ب مجموعة)
 76333  -  238 كوكي) (73 رقم) (3(

اسفي املغرب.)

و عي7:
و) هرا�سي  رشيد  السيد)ة()
حي) الشلدية  منازل  (5 عنوانه)ا()
سيدي امشارك)76333)اسفي املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)37).
976I

FNMCOMPTA

H.D.T IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (2
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
H.D.T IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل 27 إقامة موالي 

إسماعيل الطابق 3 رقم -9 طنجة - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5572

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 H.D.T (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
موالي) إقامة  (27 إسماعيل) موالي 
(- -9)طنجة) رقم) (3 إسماعيل الطابق)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

23.333.333)درهم،)مقسم كالتالي:
(: الحدوتي) النبي  عشد  السيد 
درهم) (2.333 حصة بقيمة) (23.333

للحصة).
(: الحدوتي) النبي  عشد  السيد 

23333)بقيمة)2.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحدوتي) النبي  عشد  السيد 
طريق) الطاميرا  تجزئة  عنوانه)ا()
 93333 طنجة) (- (23 رقم) الناظور 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحدوتي) النبي  عشد  السيد 
طريق) الطاميرا  تجزئة  عنوانه)ا()
 93333 طنجة) (- (23 رقم) الناظور 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)537).
977I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A(CM sarl

SAFIELLA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A(CM sarl

شارع فا3 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 93333، طنجة املغرب
SAFIELLA HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل رقم )) الطابق 5 رقم 29 
طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5565

 39 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAFIELLA HOLDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.HOLDING
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
موالي) إقامة  اسماعيل  موالي 
 29 5)رقم) )))الطابق) اسماعيل رقم)

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: عزوز) حاميد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حاميد عزوز عنوانه)ا()حي)
البرنص تجزئة النرجس شارع الليمو7)

رقم)76 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حاميد عزوز عنوانه)ا()حي)
البرنص تجزئة النرجس شارع الليمو7)

رقم)76 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)326)5).

978I
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CABINET COMPTABLE SAKHI

SANREMO PIECES AUTO
إعال7 متعدد القرارات

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
 SANREMO PIECES AUTO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الساملية ) بلوك 5 عمارة 7) 
مكررشقة 3)3 - - الدار الشيضاء 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(67975

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 533 تفويت السيد سشاعي عز الدين)
السيد) لفائدة  اجتماعية  حصة 

سشاعي يوسف
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
عز) سشاعي  السيد  استقالة  ٍقشول 

الدين من مهامه كمسير للشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ٍالشركة ستكو7 ملزمة بتوقيع املسير)

الوحيد السيد سشاعي يوسف
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 SANREMO PIECES«(ٍتحويل شركة
AUTO»)ذات املسؤولية املحدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الشريك) يوسف  سشاعي  السيد 
ا نقدًيا)

ً
الوحيد)،)يجلب للشركة مشلغ

يشلغ إجماله مائة ألف درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
ألف) مائة  الشركة  مال  رأ3  يشلغ 
درهم)))233.333()درهم.)وهي مقسمة)
اجتماعية) حصة  ()2333( ألف) إلى 
بمائة))233()درهم للحصة الواحدة)،)

،)مدفوعة) تم االكتتاب فيها بالكامل)
للسيد) بالكامل  ومخصصة  بالكامل 

سشاعي يوسف)،)الشريك الوحيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 37 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)825589.
979I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A(CM sarl

KG HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A(CM sarl

شارع فا3 ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب رقم 

3 ، 93333، طنجة املغرب
KG HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي اسماعيل إقامة موالي 

اسماعيل رقم )) الطابق 5 رقم 29 
طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5567

 38 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 KG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOLDING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.HOLDING
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
موالي) إقامة  اسماعيل  موالي 
 29 5)رقم) )))الطابق) اسماعيل رقم)

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد جرار):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد جرار عنوانه)ا()شارع)
 93333 تطوا7) (97 رقم) القنطرة 

تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد جرار عنوانه)ا()شارع)
 93333 تطوا7) (97 رقم) القنطرة 

تطوا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)327)5).
953I

ste imtiyaz conseils sarl

wiam work
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste imtiyaz conseils sarl
2 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
wiam work شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 256 ا 
تجزئة املنتزه ) واد فا3 طريق 

مكنا3 فا3 - 33333 فا3 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33775

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»733.333)درهم»)أي من)»33.333) 
عن) درهم») (633.333« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2352.

952I

YG ET ASSOCIES

PRIMEARG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES

265 شارع عشد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 3333)، 

CASABLANCA MAROC

PRIMEARG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23) اقامة 

زوبير الطابق ) محل رقم 6 - 3333) 

الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537933

 39 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRIMEARG

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستحضرات) وتوزيع  وتصدير 

الغذائية) واملنتجات  التجميل 

العضوية والحرف اليدوية املغربية،

مستحضرات) وبيع  شراء) (-

ذلك) في  بما  (، عام) بشكل  التجميل 

وعالج) لصيانة  املخصصة  املنتجات 

من خالل) (، وتجميل الشعر والجلد)

أي عملية،

-)الخ....
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 (23 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  6 محل رقم) (( اقامة زوبير الطابق)

3333))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (533 (: السيد املومني رضا)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 6 عنوانه)ا() رضا  املومني  السيد 
 (3333 م) ركشوت 3  حي  (36 زنقة)

الدارالشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 6 عنوانه)ا() رضا  املومني  السيد 
 (3333 م) ركشوت 3  حي  (36 زنقة)

الدارالشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
95(I

AB RED2 COMPTA

LIMONEST IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
LIMONEST IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي يعقوب 
املنصور رقم )الطابق الثاني رقم 7. 

- 93373 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LIMONEST IMMOBILIER
املطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري تنمية االستثمارات املتحركة)
جميع) بيع  أو  واقتناء) (، الثابت) و 
وجميع األنواع) العقارات و األرا�سي،)

العقارات..
يعقوب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 .7 )الطابق الثاني رقم) املنصور رقم)

- 93373)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (233 (: السيد كريم شديد)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).
بقيمة) (233 (: السيد كريم شديد)

2.333)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 3 عنوانه)ا() شديد  كريم  السيد 
طابق) نيوسانتر  سيتي  مروا7  اقامة 

22)رقم))7 93373)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 3 عنوانه)ا() شديد  كريم  السيد 
طابق) نيوسانتر  سيتي  مروا7  اقامة 

22)رقم))7 93373)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)6)3)5).
953I

MOUSSAOUI MOHAMED

HYDRAU-GÉO-ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

MOUSSAOUI MOHAMED
 N 401 LOT(ASSANAWBAR ،

53100، AZROU(MAROC
HYDRAU-GÉO-ATLAS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها االجتماعي تمحضيت 
املركز ازرو - 53237 ازرو املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2797
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (25 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
 Travaux divers ou

. construction
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

))3))تحت رقم)236.
957I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

MR EDIFICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
MR EDIFICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

الشرفاء زنقة 7 رقم 73 إقامة كوثر 
الطابق 7 رقم 8 - 93333 تطوا7 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32265
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDIFICE

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
إقامة كوثر) (73 رقم) (7 زنقة) الشرفاء)
تطوا7) (93333  -  8 رقم) (7 الطابق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد محمد الحاج عمر)
حصة بقيمة)53.333)درهم للحصة).
حصة) (533 (: ريمومار) الشركة 

بقيمة)53.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عمر) الحاج  محمد  السيد 
7)رقم) عنوانه)ا()شارع الشرفاء)زنقة)

73 93333)تطوا7 املغرب.
شارع) عنوانه)ا() ريمومار  الشركة 
إقامة كوثر) (73 رقم) (7 زنقة) الشرفاء)
تطوا7) (93333  8 رقم) (7 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بالل الحاج عمر عنوانه)ا()
73)إقامة) 7)رقم) شارع الشرفاء)زنقة)
كوثر الطابق)7)رقم)8 93333)تطوا7)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))79.

955I

AB RED2 COMPTA

GIVORS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
GIVORS IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي يعقوب 

املنصور رقم )الطابق الثاني رقم 7 - 

93373 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5583

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GIVORS IMMOBILIER
املطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري تنمية اإلستثمارات املتحركة)

جميع) بيع  أو  واقتناء) (، الثابت) و 

أنواع) وجميع  األرا�سي،) و  العقارات 

العقارات..

يعقوب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

املنصور رقم))الطابق الثاني رقم)7 - 

93373)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 233 (: مخلوف) محمد  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 233 (: مخلوف) محمد  السيد 

بقيمة)2.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد مخلوف عنوانه)ا()
))زنقة ابن كثير اقامة بيهوفن)))طابق)

23)شقة)263 93373)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد مخلوف عنوانه)ا()) 
زنقة ابن كثير اقامة بيتهوفن)))طابق)

23)شقة)263 93373)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)5)3)5).
956I

fidia(audit

انوتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani (32

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc
انوتيك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 573 شارع 
موديشوكيتا الطابق 3 الشقة 23 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)انوتيك.
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وصيانة املعدات الصناعية
استشارات ادارية

إجراء)الدراسات واملسح والشحث
 573 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الشقة) (3 الطابق) موديشوكيتا  شارع 

23 - 3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: املطلب) عشد  العشادي  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

املطلب) عشد  العشادي  السيد 
كاليفورنيا) رياض  اقامة  عنوانه)ا()
الهاشمي) شارع  (38 ش) (37 عمارة)
الفاللي)3333))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املطلب) عشد  العشادي  السيد 
كاليفورنيا) رياض  اقامة  عنوانه)ا()
الهاشمي) شارع  (38 ش) (37 عمارة)
الفاللي)3333))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)3333.
957I

شركة جهاد املحاسب

شركة بورا سيرفيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
 STE BOURA SERVICES 

S.A.R.L.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة جهاد املحاسب
الرقم )3 عمارة نيا3 شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 
أسفي ، 76333، أسفي املغرب

شركة بورا سيرفيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات شريك 
 STE BOURA SERVICES وحيد

S.A.R.L.AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : رقم 
29 الزنقة 22 حي أنا3 اسفي - - 

76333 أسفي املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( 32)مار3) املؤرخ في)
ذات) شركة  سيرفيس  بورا  شركة 
شريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 STE BOURA SERVICES وحيد)

مسؤولية) ذات  شركة  (S.A.R.L.AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
 22 الزنقة) (29 مقرها اإلجتماعي رقم)
أسفي) (76333 (- (- اسفي) أنا3  حي 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الغرض)

من الشركة.
و عي7:

و) لشديوي  مينة  السيد)ة()
حي) (22 الزنقة) (29 رقم) عنوانه)ا()
أسفي املغرب) (76333 (- أنا3 اسفي)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 29 وفي رقم) ((3(( مار3) (32 بتاريخ)
الزنقة)22)حي أنا3 اسفي)-)-)76333 

أسفي املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

))3))تحت رقم)73).
958I

ليد اليتي7 الصناعية

 LED LIGHTING INDUSTRIEL
2LI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ليد اليتي7 الصناعية
227, شارع ابن منير, إقامة الزرقاء, 

الطابق االول, رقم ), املعاريف ، 
3333)، الدار الشيضاء املغرب

 LED(LIGHTING(INDUSTRIEL 2LI
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 227, زنقة 

ابن منير, إقامة الزرقاء, الطابق 
االول, رقم ), املعاريف الدار الشيضاء 

3333) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
535652

 27 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5900

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LED (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LIGHTING INDUSTRIEL (LI
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- والكهرباء) اإلنارة  منتجات  وتوزيع 

أعمال كهربائية.
 ,227 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
زنقة ابن منير,)إقامة الزرقاء,)الطابق)
االول,)رقم)),)املعاريف الدار الشيضاء)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الزويتينا) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزويتينا  نبيل  السيد 
دليلة)))،)الزنقة)8)،)رقم)3))،)املنطقة)
زناتة) (- السشع) عي7  (، الصناعية)

3593))الدار الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الزويتينا  نبيل  السيد 
دليلة)))،)الزنقة)8)،)رقم)3))،)املنطقة)
زناتة) (- السشع) عي7  (، الصناعية)

3593))الدار الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827239.
959I

 cabinet expert conseil comptable juridique

fiscal(SARL(AU

كبيني اكسبير كونساي كونطابل 
جيغيديك فسكال ساغل 

اسوسيي اينيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet expert conseil
 comptable(juridique(fiscal(SARL

AU

 AV AMIR SIDI MOHAMMED (7
 HAY(RACHAD(KARIA(SALE ،

11130، SALE(MAROC
كشيني اكسشير كونساي كونطابل 

جيغيديك فسكال ساغل اسوسيي 
اينيك شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

االمير سيدي محمد حي الرشاد 
القرية سال - 22233 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
كشيني) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
اكسشير كونساي كونطابل جيغيديك)

فسكال ساغل اسوسيي اينيك.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات االدارية.
7))شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
االمير سيدي محمد حي الرشاد القرية)

سال)-)22233)سال املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نادية ادريوش عنوانه)ا()
النعيم) اقامة  الضحى  مجموعة  (78
 22333 9سال تابريكت) رقم) (( طابق)

سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادية ادريوش عنوانه)ا()
النعيم) اقامة  الضحى  مجموعة  (78
 22333 9سال تابريكت) رقم) (( طابق)

سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

))3))تحت رقم)32).
963I

CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT

 CORPORATE TRAVEL
MANAGEMENT
إعال7 متعدد القرارات

 CORPORATE TRAVEL
MANAGEMENT

96 شارع انفا اقامة ربيع انفا طابق 
5 رقم 56. ، 3336)، الدارالشيضاء 

املغرب
 CORPORATE TRAVEL

MANAGEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 96 شارع 
انفا اقامة ربيع انفا طابق 5 رقم 56 

- 3336) الدارالشيضاء املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.7(7(85

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 32)دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
تفويت جميع حصص السيد) مايلي:)
حصة) التوزاني)533)) الدين  صالح 
اجتماعية()الى السيدة حنا7 املحترم

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827963.
962I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

نقطة كو وركين ليفين سبيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخاز7 الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 77333، 

الصويرة املغرب

نقطة كو وركي7 ليفي7 سشيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنزل 

الكائن بدوار اوالد مراح مركز مجي 

الصويرة - 77333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6372

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

نقطة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كو وركي7 ليفي7 سشيس.

 /2 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجاري) والتسيير  التدبير  في  مقاول 

والخدماتي))التسيير الفندقي(..
املنزل) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

مجي) مركز  مراح  اوالد  بدوار  الكائن 

الصويرة)-)77333)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد الصمد املدكوي):)533 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

533)حصة) (: السيدة دنيا مصلي)

بقيمة)233)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

املدكوي) الصمد  عشد  السيد 
ديور الشهداء)حي) (3( عنوانه)ا()رقم)
77333)الصويرة) اللة مينة الصويرة)

املغرب.
عنوانه)ا() مصلي  دنيا  السيدة 

املانيا)33333)كولن املانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املدكوي) الصمد  عشد  السيد 
ديور الشهداء)حي) (3( عنوانه)ا()رقم)
77333)الصويرة) اللة مينة الصويرة)

املغرب
عنوانه)ا() مصلي  دنيا  السيدة 

املانيا)33333)كولن املانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم))9.
96(I

EURODEFI(MANAGEWELL

Général FOOD INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI(MANAGEWELL
 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

 Général FOOD INDUSTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 BD ,229 وعنوا7 مقرها اإلجتماعي
 ABDELMOUMEN 2EME(N 15
CASABLANCA - 20360 الدار 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Général FOOD INDUSTRY

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتج) أي  وتسويق  وتوزيع  وتصنيع 

غذائي زراعي وأي منتجات مخشوزات)

وتوزيع) وتصنيع  وإنتاج  (، ومعجنات)

ألشا7) منتجات  وأي  الجب7  وتسويق 

أخرى ومستحضرات غذائية)،)وإنتاج)

وتصنيع وتوزيع وتسويق الصلصات)

))كاتشب)،)مايونيز)،)صلصة طماطم)

(، وتصدير) استيراد  والتوابل  إلخ() (،

تصنيع وتصنيع األغذية.

 ,229 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 BD ABDELMOUMEN (EME N

الدار) (25 CASABLANCA - (3363

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 BILAD FOOD : 533 الشركة)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيد مراد القيش)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة)BILAD FOOD)عنوانه)ا()

 Douar Ouled Hadda Sidi Hajjaj

 Oued Hassar Tit Mellil (3333

الدار الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() القيش  مراد  السيد 
زنقة غرناطة اقامة ايمنة بلوك 3)
طابق5)رقم)92)طنجة)93333)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() القيش  مراد  السيد 
زنقة غرناطة اقامة ايمنة بلوك 3)
طابق5)رقم)92)طنجة)93333)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827369.

963I

األستاذ خليل بوقفاوي)-)موثق

SERCODA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

)5 زنقة محمد اسميحة الطابق 

2 شقة 2 الدار الشيضاء ، 3393)، 

الدار الشيضاء املغرب

SERCODA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 35 

املنطقة الصناعية - 73333 

الداخلة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()عيوش)

كريم كمسير وحيد

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)738.

967I

األستاذ خليل بوقفاوي)-)موثق

LOMEN FRIGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق

)5 زنقة محمد اسميحة الطابق 

2 شقة 2 الدار الشيضاء ، 3393)، 

الدار الشيضاء املغرب

LOMEN FRIGO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 55 

املنطقة الصناعية - 73333 

الداخلة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.597

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيي7) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()عيوش)

كريم كمسير وحيد

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)737.

965I

fidmbk

R.J.A TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصيري ، 26253، مشرع 

بلقصيري املغرب

R.J.A TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االدريسية رقم 38 بلقصيري - 

26253 مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 R.J.A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة للشناء/)نقل الشضائع

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(- بلقصيري) (38 رقم) االدريسية 

26253)مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد الحلولي رشيد):)33))حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

(: عشدالصمد) الحلحولي  السيد 
33))حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
السيد العي�سي جلول):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رشيد  الحلولي  السيد 
38 26253)مشرع) حي الدريسية رقم)

بلقصيري املغرب.
عشدالصمد) الحلحولي  السيد 
 38 تجزئة االدريسية رقم) عنوانه)ا()

26253)مشرع بلقصيري املغرب.
عنوانه)ا() جلول  العي�سي  السيد 
األربعاء) سوق  ميمونة  اللة  مركز 
بلقصيري) مشرع  (26253 الغرب)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  الحلولي  السيد 
38 26253)مشرع) حي الدريسية رقم)

بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

26)مار3)))3))تحت رقم)7).
966I

األستاذ خليل بوقفاوي)-)موثق

SARA INTERCONGEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
)5 زنقة محمد اسميحة الطابق 

2 شقة 2 الدار الشيضاء ، 3393)، 
الدار الشيضاء املغرب

SARA INTERCONGEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي زنقة املحمدية املسيرة ) 

73333 الداخلة املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(52

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()عيوش)
كريم كمسير وحيد

تشعا لوفاة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)736.
967I

األستاذ خليل بوقفاوي)-)موثق

CONSEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
)5 زنقة محمد اسميحة الطابق 

2 شقة 2 الدار الشيضاء ، 3393)، 
الدار الشيضاء املغرب

CONSEA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 57 
املنطقة الصناعية - حي السالم 

73333 الداخلة املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.972

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()عيوش)

كريم كمسير وحيد
تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)735.
968I

األستاذ خليل بوقفاوي)-)موثق

OCE FISH
إعال7 متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
)5 زنقة محمد اسميحة الطابق 

2 شقة 2 الدار الشيضاء ، 3393)، 
الدار الشيضاء املغرب

OCE FISH »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية - بقعة 55 مكتب رقم 2 - 
حي السالم 73333 الداخلة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7(97
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (25 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)املصادقة على تفويت حصص)
اثشات) و  الشركاء) بي7  اجتماعية 

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تأكيد السيد كريم عيوش في) مايلي:)
مهامه كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة مع تحديد صالحياته.
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانو7  على  املصادقة 

املعدل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)755.
969I

SACO CONSEIL

SOYOCOTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 SOCOMA ASKEJOUR IMM N
 956 3EME(ETAGE(NUMERO

 6 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOYOCOTRAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

اللة ياقوت و زنقة العرعار عمارة 
9 اقامة كاليس الطابق الرابع شقة 
رقم 27 الدار الشيضاء - 73333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOYOCOTRAD

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بجميع اعمال الشناء.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

العرعار) زنقة  و  ياقوت  اللة  شارع 

اقامة كاليس الطابق الرابع) (9 عمارة)

شقة رقم)27)الدار الشيضاء)-)73333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: معاد) االدري�سي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() معاد  االدري�سي  السيد 

76)الزنقة)2)تجزئة كاليفورنيا برشيد)

3753))الدار الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() معاد  االدري�سي  السيد 

76)الزنقة)2)تجزئة كاليفورنيا برشيد)

3753))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

973I
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COMPTABLE

SO VORAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

SO VORAN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

املهايه رقم 3)2 مكنا3 مكنا3 

53333 مكنا3 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9769

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((3(2 ماي) ((5 في) املؤرخ 

 SO شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 63.333 رأسمالها) مشلغ  (VORAN

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 

مكنا3) (2(3 رقم) املهايه  الفتح  حي 

املغرب) مكنا3  (53333 مكنا3)

عدم مزاولة الشركة الي) (: نتيجة ل)

نشاط).

و حدد مقر التصفية ب حي الفتح)

مكنا3) مكنا3  (2(3 رقم) املهايه 

53333)مكنا3 املغرب.)

و عي7:

و) اندلو�سي  سعيد  السيد)ة()

عي7) الرشاد  حي  (79 رقم) عنوانه)ا()

تاوجطات الحاجب)52333)الحاجب)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ((5 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

2)3))تحت رقم)396.

972I

L EXPERT DE GESTION

MAKASALIS SARL
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويو7(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

MAKASALIS SARL
 39 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي)
 MAKASALIS أعطى) ((3(( مار3)
التجاري) بالسجل  املسجل  (SARL
التجارية) باملحكمة  (2(3(72
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
العشاسية) زاوية  ب  الكائن  التجاري 
 ( درب الخطارة رقم) (، قاع املشرع) (،
 73333 (- مراكش املدينة) (73.333 (،
 SEVEN لفائدة) املغرب  مراكش 
تبتدئ) سنة  (5 ملدة) (SENSES SARL
 32 في) و تنتهي  ((3(( أبريل) (32 من)
شهري) مشلغ  مقابل  ((3(7 مار3)

قيمته)3.333))درهم.
97(I

BELGAZI ALI

 LES AGGLOMERES REUNIS
DU BETON AGLOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

BELGAZI ALI
شارع امير موالي عشد هللا رقم 33 
- طشق 2 - رقم املكتب 26 طنجة، 

93333، طنجة املغرب
 LES AGGLOMERES REUNIS

DU BETON AGLOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 
ملوسة كم 2.333 ط ر 7623 - 

93333 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
رشيد) محمد  )ة() السيد) تفويت 
5.533)حصة اجتماعية من) درويش)
حصة لفائدة السيد) ((7.533 أصل)
مار3) (22 لحسن درويش بتاريخ) )ة()

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)372)5).
973I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

ONOKORO
إعال7 متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينشع رقم )3 العيو7 ، 
73333، العيو7 املغرب

ONOKORO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: حي 
السعادة دورة ام السعد زنقة 

الرفيعة بدو7 رقم - 73333 العيو7 
املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.37733
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
3)3))تم اتخاذ) )))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  مايلي:)
وضع) تم  ((3(3 دجنبر) ((( بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانو7 
*الشكل:شركة) التالية:) املميزات 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
 ONOKORO *التسمية:) الوحيد)
من) :الغرض  *املوضوع) (SARL AU
(* التجاري) النقل  (* (: هو) الشركة 
مخبزة)*)وبشكل عام جميع املعامالت)
التجارية والصناعية واملالية واألوراق)
بشكل) املرتشطة  والعقارية  املالية 
مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)املذكورة)
أعاله أو من املرجح أ7 تكو7 لصالح)

تحقيق التنمية وتطوير الشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 
للشركة:) الرئي�سي  املقر  (- مايلي:)
زنقة) السعد  ام  دورة  السعادة  حي 
املدة) (- العيو7) رقم  بدو7  الرفيعة 

99)سنة))تسعة) املحددة للشركة:هي)

املال:حدد) رأ3  (- سنة(.) وتسعو7 

 233 مشلغ) في  الشركة  رأسمال 

 2333 على) مجزأ  333.33درهم،)

للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

املساهمي7) على  مقسم  الواحدة.)

االثني7:)*)السيد بنعمر محمد):2333 

حصة)-)إدارة الشركة:)تسيير الشركة)

السيد) طرف  من  محددة  غير  ملدة 

بنعمر محمد)-)السنة االجتماعية:)من)

فاتح يناير إلى)32)دجنبر.)-تم تسجيل)

الشركة باملحكمة االبتدائية بالعيو7)

رقم ايداع)3/3273)3))ورقم سجلها)

التجاري)37733

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((( االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

3)3))تحت رقم)3)3)/3273.

977I

MOUDAICHI AMINE

M›ARTISANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUDAICHI AMINE

 TRANCHE 02 LETTRE(J(NR 91

 TAMANSOURT(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

M›ARTISANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم )5 

شارع موالي رشيد شقة رقم ب 3 

جليز - 73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M’ARTISANS

بيع،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املجوهرات،) تصدير  و  استيراد 

املالبس التقليدية و مواد التجميل.

 5( رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 3 ب) رقم  رشيد شقة  موالي  شارع 

جليز)-)73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيدة وردك رجاء)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: خولة) بنمشارك  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رجاء) وردك  السيدة 

 73333 تاركة) (2 تجزئة لال حية رقم)

مراكش املغرب.

السيدة بنمشارك خولة عنوانه)ا()

تجزئة زهور تاركة عمارة)GH 23)رقم)

أ5 73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رجاء) وردك  السيدة 

 73333 تاركة) (2 تجزئة لال حية رقم)

مراكش املغرب

السيدة بنمشارك خولة عنوانه)ا()

تجزئة زهور تاركة عمارة)GH 23)رقم)

أ5 73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)7)2339.

975I

AGC CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
ALEXANDRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AGC CONSEIL
الدار الشيضاء ، 2333)، الدار 

الشيضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
التوت عي7 السشع - 2333) الدار 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(2 نونبر) (3( في) املؤرخ 

املصادقة على):
ناهد الدريوش) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (633
333.))حصة لفائدة السيد))ة()عشد)
نونبر) (3( بتاريخ) التاغي7  اللطيف 

.(3(2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)799767.

976I

AGC CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
ALEXANDRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي7 مسير جديد للشركة

AGC CONSEIL
الدار الشيضاء ، 2333)، الدار 

الشيضاء املغرب
 GROUPE SCOLAIRE

ALEXANDRE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
التوت عي7 السشع - 2333) الدار 

الشيضاء املغرب.
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))3)نونبر)2)3))تم تعيي7)

مسير جديد للشركة السيد)ة()

التاغي7 عشد اللطيف كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

نونبر)2)3))تحت رقم)799767.

977I

BENSALAH MOSTAFA

صمكودي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

BENSALAH MOSTAFA

 ANGLE RUE ZELAKA ET SIDI

 MED(BEN(ABDELLAH 2EME

 ETAGE(N°5 ، 60000، OUJDA

MAROC

صمكودي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي طريق 

طايرت تجزئة العلج ب 6 رقم 26 

مكرر - 63333 وجدة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((3(2 3))دجنبر) املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»

-)أعمال الكهربة (•

لتطهير) ا , ح صال إل ا (•

الصالح الشرب و) والتنظيف و املاء)

الشنايات و

)سحق الحجارة

)اشغال الشناء)املختلفة. (•

الخلق و املساهمة في جميع) (•

و) الشناء) هدف  لها  التي  الشركات 

التعمير

و) املنتوجات  شراء) و  بيع  (•

املواد املتعلقة مشاشرة او غير مشاشرة)

باملوضوع اإلجتماعي؛)
»)إلى)»املفروشات والديكور

بيع وشراء)األقمشة».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)723.

978I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

MALISAM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 23 العمارة 3) الطابق ) 
 APPT 13 3زنقة الزرقطوني فا
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES333333، فا
MALISAM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 3 

تجزئة الورود ) الطابق 7 العمارة 8 
طريق عي7 الشقف فا3 - 33333 

فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72872
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALISAM TRANS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT ROUTIER DE
 M A R C H A N D I S E S P O U R

.AUTRUI
(3 (7 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 8 العمارة) (7 الطابق) (( تجزئة الورود)
 33333 (- طريق عي7 الشقف فا3)

فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)233)درهم،)

مقسم كالتالي:
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 533 (: السيد السرغيني لخدي�سي)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة نادية الناجي):)533)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

لخدي�سي) السرغيني  السيد 
6))زنقة ادريس االول) عنوانه)ا()رقم)
32333)صفرو) ستي مسعودة صفرو)

املغرب.
عنوانه)ا() الناجي  نادية  السيدة 
شارع موالي اسماعيل اقامة ميرامار)
املحمدية) (78 الشة) ب  العمارة 

8823))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
لخدي�سي) السرغيني  السيد 
6))زنقة ادريس االول) عنوانه)ا()رقم)
32333)صفرو) ستي مسعودة صفرو)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2727.
979I

رمزي لالستشارات

STE MAYALOX
إعال7 متعدد القرارات
رمزي لالستشارات

شارع 7) نونبر عمارة حمدي ولد 
الرشيد الطابق رقم 32 شقة رقم 32 

العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب
STE MAYALOX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع رأ3 
الخيمة حي الوحدة )3 رقم ))2 
العيو7. - 73333 العيو7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7375
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
منير) للسيد  حصص  تفويت  مايلي:)

نافيع.

على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:)

.SARL D’AU(الى(SARL(للشركة من
على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 

مايلي:)تحيي7 القانو7 االسا�سي.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:33 رقم) بند 

مايلي:)الشكل القانوني للشركة.
على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)مساهمات.
على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 

مايلي:)را3 مال الشركة.
على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/682.
983I

رمزي لالستشارات

SALAY IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

رمزي لالستشارات
شارع 7) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 32 شقة رقم 32 
العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب

SALAY IMPEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

شريف الرا�سي حي الحجري العيو7 
- 73333 العيو7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(682
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تقرر حل) )))فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SALAY IMPEX الوحيد) الشريك 
درهم) (233.333 رأسمالها) مشلغ 
زنقة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 
شريف الرا�سي حي الحجري العيو7)
(: العيو7 املغرب نتيجة ل) (73333  -

توقف نشاط الشركة..

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شريف الرا�سي حي الحجري العيو7)

- 73333)العيو7 املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()أحمد االمي7 و عنوانه)ا()

االولى) الدفعة  الرشيد  موالي  حي 
 73333 العيو7) (38 رقم) ((3 بلوك)

العيو7 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((7 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/)68.

982I

رمزي لالستشارات

STE CHAMA MATTA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 7) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 32 شقة رقم 32 

العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب

STE CHAMA MATTA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الضشاط العمارة رفم )) الطابق 
االول رقم 37 - 73333 العيو7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAMA MATTA SARL

غرض الشركة بإيجاز):)نقل جميع)

عن) نيابة  والشضائع  الشناء) املواد 

اآلخرين

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطابق) ((( رفم) العمارة  الضشاط 
العيو7) (73333  -  37 رقم) االول 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الوردي) السالم  عشد  السيد 

دوار ايت مولي احد حرارة) عنوانه)ا()

اسفي)76333)اسفي املغرب.

عنوانه)ا() ماطة  شامة  السيدة 

 76333 دوار ايت مولي حرارة اسفي)

اسفي املغرب.

السيدة سلمى الوردي عنوانه)ا()

 76333 دوار ايت مولي حرارة اسفي)

اسفي املغرب.

عنوانه)ا() الوردي  لشنى  السيدة 

 76333 دوار ايت مولي حرارة اسفي)

اسفي املغرب.

الوردي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

عنوانه)ا()دوار ايت مولي حرارة اسفي)

76333)اسفي املغرب.

عنوانه)ا() الوردي  وئام  السيدة 

 76333 دوار ايت مولي حرارة اسفي)

اسفي املغرب.

عنوانه)ا() الوردي  سارة  السيدة 

 76333 دوار ايت مولي حرارة اسفي)

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الوردي) السالم  عشد  السيد 

دوار ايت مولي احد حرارة) عنوانه)ا()

اسفي)76333)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)739.

98(I



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5906

cabinet nabil el azouzi

JOUFFRE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
JOUFFRE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قطعة ) 
شارع االجتهاد ، املنطقة الصناعية 
يعقوب املنصور الرباط املغرب - 

23353 الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(2 يوليوز) (38 في) املؤرخ 
بمشلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (73(.333« قدره)
»2.763.333)درهم»)إلى)»333.)2.89 
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
مع ديو7 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2)3))تحت رقم)227393.
983I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

شاكر لال سفار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUICAIRE FTAH
CONSULTING

 N°11 R.ABASS(LAMSAADI(KIS
 BEN(MOUSSA 2ETG(B/N°6 VN

FES ، 30000، FES(MAROC
شاكر لال سفار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : رقم 37 
اقامة نسيم الطابق التا ني زنقة 

سانت مرينو حي الوفا ء ا تنا7 طريق 
صفرو فا3. - 33333 فا3. املغرب 

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.63363
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 5))فبراير) املؤرخ في)
شاكر لال سفار شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي رقم)37)اقامة نسيم)
الطابق التا ني زنقة سانت مرينو حي)
(- ا تنا7 طريق صفرو فا3.) ء) الوفا)
لعدم) نتيجة  املغرب  فا3.) (33333
لنقل) فلة  الحا  لشراء) تمويل قرض 

املسا فر ين.).
و عي7:

السيد)ة()محمد شاكر و عنوانه)ا()
اقامة نسيم الطابق التا ني) (37 رقم)
ا تنا7) ء) زنقة سانت مرينو حي الوفا)
فا3.) (33333 فا3.) صفرو  طريق 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 37 وفي رقم) ((3(( فبراير) ((5 بتاريخ)
زنقة) ني  التا  الطابق  نسيم  اقامة 
سانت مرينو حي الوفا)ء)ا تنا7 طريق)
صفرو فا3.)-)33333)فا3.)املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))/2323.
987I

COMPTAFFAIRES

PERNAGA FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL(WAFA(RUE(EL(JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

PERNAGA FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
فلسطي7 رقم 7 تجزئة الحرية 2 

الطابق الثاني شقة رقم 3 - 8833) 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33272

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERNAGA FISH
في) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسماك الطرية.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 2 الحرية) تجزئة  (7 رقم) فلسطي7 
 (8833 -  3 الطابق الثاني شقة رقم)

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (53 (: الغزواني) زريري  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد زريري اليا3):)53))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد زريري يوسف):)53))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
53))حصة) (: السيد زريري ايوب)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زريري الغزواني عنوانه)ا()
 2673 رقم) (26 بلوك) الفالح  حي 

العالية)3833))املحمدية املغرب.
السيد زريري اليا3 عنوانه)ا()حي)
العالية) (2673 رقم) (26 الفالح بلوك)

3833))املحمدية املغرب.
عنوانه)ا() يوسف  زريري  السيد 
 2673 رقم) (26 بلوك) الفالح  حي 

العالية)3833))املحمدية املغرب.
السيد زريري ايوب عنوانه)ا()حي)
العالية) (2673 رقم) (26 الفالح بلوك)

3833))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد زريري الغزواني عنوانه)ا()
 2673 رقم) (26 بلوك) الفالح  حي 

العالية)3833))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)579.
985I

LE PUBLICATEUR LEGAL

velpa
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 52 رقم 8 ق.ج 

الدار الشيظاء التجزئة 6 الزنقة 52 
رقم 8 ق.ج الدار الشيظاء، 3753)، 

الدار الشيظاء املغرب
velpa شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي إقامة 
جنا7 أنوال عمارة رقم )2 شقة 

9 ابن رشد حرودة - 3233) تمارة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
235579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.velpa(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
جزارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة وششه كشيرة.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شقة) (2( رقم) عمارة  أنوال  جنا7 
تمارة) ((3233 (- ابن رشد حرودة) (9

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: سعيد) عي�سى  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعيد  عي�سى  السيد 
حي) (5 )2)شقة) إقامة ميموزة عمارة)

الفتح)3333))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  عي�سى  السيد 
حي) (5 )2)شقة) إقامة ميموزة عمارة)

الفتح)3333))الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)7557.
986I

AGEFIC

PETRO SURVEY PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGEFIC
..اقامة سنتربارك العمارة د الطابق 
) الرقم 25 املحمدية ، 8833)، 

املحمدية املغرب
PETRO SURVEY PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 777 شارع 
املقاومة طابق 3 رقم 23 - 3333) 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PETRO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SURVEY PLUS
غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلشراف)
على عمليات نقل الشضائع عن طريق)
خطوط األنابيب واملراكب الشراعية)

والصهاريج والعربات الصهريجية
الكمي) والتحكم  التأشير  (-
والنوعي للحاويات تحت درجة حرارة)
مضشوطة)،)مع سقف قابل للسحب)

،)وصينية)،)وحاويات صهريج
 LPG / VT مت7) على  التدخل  (-
(/ والشوتا7) الشضائع  لفحص  (/ MT

البروبا7)/)امليثا7
-)مسح الخزانات.)املجاالت وجميع)

أنواع الهيدروكربو7
-)تحديد أوزا7 الشضائع على ظهر)
 /  Ullage السفن باستخدام طريقة)

مشروع املسح
-)الرقابة والتفتيش الكمي والنوعي)
على املناجم وأخذ عينات من املعاد7)

بكافة أنواعها
-)تدقيق وجرد املخزونات املادية

الشترولية) املنتجات  تحليل  (-
والكيماوية وإصدار شهادات املطابقة
التفتيش والتحكم في التحميل) (-
للصلب) املسشق  والتحميل  املسشق 

وأنواع التفريغ األخرى
-)اختشار مقيا3 االنفجار لخزانات)
والصهاريج) املياه  وكوابح  الشاطئ 
وكريات غاز الشترول املسال لتزويدها)

بشهادات تفريغ الغاز
وبعد) قشل  السفن  حالة  مسح  (-
االستئجار))تشغيل)/)إيقاف تأجير)/)

مسح القشو)/)مسح الحالة(
فحص) شهادة  اصدار  (-

الهيدروليك وشهادة مانع التسرب
-)تسليم شهادات النظافة

-)ربط حاويات تخزين النقل
-)تحديد وز7 دفعة الخردة

-)وكيل شحن
-)املساعدة في معالجة النفايات

التنظيف الصناعي (-

منتجات) وتوزيع  وشراء) بيع  (-
معينة).

عنوا7 املقر االجتماعي):)777)شارع)
 (3333  -  23 رقم) (3 املقاومة طابق)

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الزاكي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزاكي  هشام  السيد 
تجزئة أمل الزهور رقم))3)الراشدية)
33)بلوك ب)8833))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الزاكي  هشام  السيد 
تجزئة أمل الزهور رقم))3)الراشدية)
33)بلوك ب)8833))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)-.

987I

رمزي لالستشارات

STE MAYALOX
إعال7 متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 7) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 32 شقة رقم 32 
العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب
STE MAYALOX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع رأ3 
الخيمة حي الوحدة )3 رقم ))2 
العيو7. - 73333 العيو7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

. 7375
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (37 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت حصص

على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:)

.SARL D’AU(الى(SARL(للشركة من
على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 

مايلي:)تحيي7 القانو7 االسا�سي.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:33 رقم) بند 

مايلي:)الشكل القانوني للشركة.
على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)مساهمات الشركة.
على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 

مايلي:)را3 مال الشركة.
على) ينص  الذي  (:26 رقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/682.
988I

رمزي لالستشارات

SALAY IMPEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

رمزي لالستشارات
شارع 7) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 32 شقة رقم 32 
العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب

SALAY IMPEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة 

شريف الرا�سي حي الحجري العيو7 
- 73333 العيو7 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(682
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تقرر حل) )))فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SALAY IMPEX الوحيد) الشريك 
درهم) (233.333 رأسمالها) مشلغ 
زنقة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا7 



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5908

شريف الرا�سي حي الحجري العيو7)

(: العيو7 املغرب نتيجة ل) (73333  -

توقف نشاط الشركة..

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شريف الرا�سي حي الحجري العيو7.)

- 73333)العيو7 املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()أحمد االمي7 و عنوانه)ا()

االولى) الدفعة  الرشيد  موالي  حي 
 73333 العيو7) (38 رقم) ((3 بلوك)

العيو7 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((7 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/)68.

989I

رمزي لالستشارات

STE CHAMA MATTA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 7) نونبر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 32 شقة رقم 32 

العيو7 ، 73333، العيو7 املغرب

STE CHAMA MATTA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الضشاط عمارة رقم )) الطابق 

االول رقم 37 العيو7. - 73333 

العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAMA MATTA SARL

غرض الشركة بإيجاز):)نقل جميع)

لحسابه) والسلع  واملواد  الشناء) مواد 

الخاص وبالنيابة عن الغير.

•)النقل والبريد السريع واألمتعة..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الضشاط عمارة رقم))))الطابق االول)
العيو7) (73333 (- العيو7.) (37 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الوردي) السالم  عشد  السيد 

دوار ايت مولي أحد حرارة) عنوانه)ا()

أسفي)76333)اسفي املغرب.

السيدة شامة مطة عنوانه)ا()دوار)

ايت مولي حرارة أسفي)76333)اسفي)

املغرب.

السيدة سلمى الوردي عنوانه)ا()

أسفي) حرارة  أحد  مولي  ايت  دوار 

76333)اسفي املغرب.

عنوانه)ا() الوردي  لشنى  السيدة 

أسفي) حرارة  أحد  مولي  ايت  دوار 

76333)اسفي املغرب.

الوردي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

دوار ايت مولي أحد حرارة) عنوانه)ا()

أسفي)76333)اسفي املغرب.

عنوانه)ا() الوردي  وئام  السيدة 

أسفي) حرارة  أحد  مولي  ايت  دوار 

76333)اسفي املغرب.

عنوانه)ا() الوردي  سارة  السيدة 

أسفي) حرارة  أحد  مولي  ايت  دوار 

76333)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الوردي) السالم  عشد  السيد 

دوار ايت مولي أحد حرارة) عنوانه)ا()

أسفي)76333)اسفي املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/739.

993I

fiduciairehakimi

أ ك تراسبور إفمانسيال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciairehakimi
87.شارع محمد الخامس عمارة 
قي�سي رقم 6 ، 63333، وجدة 

املغرب
أ ك تراسشور إفمانسيال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
بيت املقد3 زنقة النرجس 7 شقة 

) - 63333 وجذة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.33835

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 2))فبراير) املؤرخ في)
أ ك تراسشور إفمانسيال شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ رأسمالها)23.333)درهم)
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة بيت)
 -  ( شقة) (7 النرجس) زنقة  املقد3 
63333)وجذة املغرب نتيجة لجائحة)

كورونا.
و عي7:

و) عنطاري  خاليد  السيد)ة()
زنقة) املقد3  بيت  تجزئة  عنوانه)ا()
وجذة) (63333  ( شقة) (7 النرجس)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  ((3(( فبراير) ((2 بتاريخ)
بيت املقد3 زنقة النرجس)7)شقة)) 

- 63333)وجذة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)75).

992I

PREMIRA CONSEIL

PARA BADR ELHAKIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN(AICHA 3EME(ETG(APT
 8 ROCHES(NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
PARA BADR ELHAKIM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 3) شارع 

عقشة بن نافع الحي املحمدي 3573) 
الدار الشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.522335
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) 2))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) (PARA BADR ELHAKIM
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
3))شارع عقشة بن) مقرها اإلجتماعي)
الدار) ((3573 املحمدي) الحي  نافع 
التوقف) (: املغرب نتيجة ل) الشيضاء)

التام للنشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)3))شارع)
عقشة بن نافع الحي املحمدي)3573) 

الدار الشيضاء)املغرب.)
و عي7:

منية هالل و عنوانه)ا() السيد)ة()
38)سيدي) رقم) (38 حي القد3 زنقة)
الشيضاء) الدار  ((3633 البرنو�سي)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)حي القد3 زنقة)38)رقم)38)سيدي)

البرنو�سي الدار الشيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828265.

99(I



5909 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

E-MOTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (3
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
E-MOTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
املنبت ب م ع مكنا3 - 53333 

مكنا3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.52329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()بشرى بوطالقة)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
محسن) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

بوطالقة بتاريخ)27)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7398.
993I

COMPTAFFAIRES

MOROCCO MOTORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES
 EL(WAFA(RUE(EL(JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

MOROCCO MOTORS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة الطابق السفلي رقم 233 
العالية - 8833) املحمدية املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(335
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))))فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئة الوحدة الطابق السفلي رقم)
املحمدية) ((8833 (- العالية) (233
دوار) كلم  ((3733 (« إلى) املغرب»)
املحمدية) ((8827 (- زناتة) الهجالة 

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)553.
997I

GALAXYCOMPT

AIT AMAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطوا7 املغرب
AIT AMAR TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

اسطمشول زنقة الجوهرة رقم )2 
تطوا7 - 93333 تطوا7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.AMAR TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املدر�سي.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 2( رقم) الجوهرة  زنقة  اسطمشول 

تطوا7)-)93333)تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: عمر) بن  حميد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عمر  بن  حميد  السيد 
شارع محمد داود الششيشة والرياضة)

تطوا7)93333)تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن عمر عنوانه)ا()
درب) الجوهرة  زنقة  الخرطوم  شارع 
تطوا7) (93333 تطوا7) (2( رقم) ب 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)797.
995I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

LILYA FOREX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (3
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
LILYA FOREX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة 
) الطابق ) عمارة 22 مرجا7 ) 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LILYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOREX SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)املناقصة

االستيراد و التصدير.

 ( شقة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

الطابق)))عمارة)22)مرجا7)))مكنا3)

- 53333)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيدة كريمة �سي عشو)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كريمة �سي عشو عنوانه)ا()

ويسال7) (77 رقم) (32 رياض ويسال7)

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة �سي عشو عنوانه)ا()

ويسال7) (77 رقم) (32 رياض ويسال7)

53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7233.

996I
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REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

E-MOTO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (3
 ABDELLAH 4 EME(ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc
E-MOTO SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شقة 33، 
اقامة باسم هللا وازيس، البساتي7 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52329
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( مار3) (27 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بوطالقة محسن كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7398.

997I

األستاذ خليل بوقفاوي)-)موثق

OCE FISH
إعال7 متعدد القرارات

األستاذ خليل بوقفاوي - موثق
)5 زنقة محمد اسميحة الطابق 

2 شقة 2 الدار الشيضاء ، 3393)، 
الدار الشيضاء املغرب

OCE FISH »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية - بقعة 55 مكتب رقم 2 - 
حي السالم 73333 الداخلة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7(97

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (3( املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الكريم) عشد  املرحوم  وفاة  اثشات 
انتقال) على  املصادقة  و  الجمالي،)
حصصه االجتماعية لورثته و اثشات)

التقسيم الجديد لرأسمال الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
تأكيد السيد كريم عيوش في) مايلي:)
مهامه كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة مع تحديد صالحياته
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانو7  على  املصادقة 

املعدل.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)))3))تحت رقم)))3)/365.
998I

ALLEGEANCE CONSULTING

S.I CHAPITEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا7 
و شارع لشنا7 اقامة لينى رقم 52&53 

، 93333، طنجة املغرب
S.I CHAPITEAU شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 3)2 شارع 

محمد الخامس - 93333 طنجة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7975
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
))3))تقرر حل) )))فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مشلغ  (S.I CHAPITEAU
مقرها) وعنوا7  درهم  ((33.333
اإلجتماعي)3)2)شارع محمد الخامس)
(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (93333  -

انخفاض رقم املعامالت.

 2(3 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 93333 (- الخامس) محمد  شارع 

املغرب طنجة.)
و عي7:

و) سشاعي  يوسف  السيد)ة()
عنوانه)ا()تجزئة شيكا فيال)3))بوبانة)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.
و) سشاعي  محمد  السيد)ة()
برج) اقامة  نيكوط  زنقة  عنوانه)ا()
 233 شقة) (23 طابق) (( الريحا7)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)377)5).
999I

ALLEGEANCE CONSULTING

Ma6T SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطا7 
و شارع لشنا7 اقامة لينى رقم 52&53 

، 93333، طنجة املغرب
 Ma6T SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شارع طنطا7 وليبيا اقامة لينا 
الطابق الرابع رقم 52 طنجة - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(56(2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Ma6T (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SARL
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
طريق) عن  الجامعة  مساكن  وإدارة 

اإليجار).
تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
شارع طنطا7 وليبيا اقامة لينا الطابق)
الرابع رقم)52)طنجة)-)93333)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايمانويل فيرناند بيير):)53) 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
(: الوزاني) الرحما7  عشد  السيد 
53))حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

.
السيدة نسرين بناني):)53))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد احمد حسن الزيات):)53) 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بيير) فيرناند  ايمانويل  السيد 
 9 قطاع) كميليا  زنقة  (27 عنوانه)ا()
الرباط) (23233 بلوك ج حي الرياض)

املغرب).
الوزاني) الرحما7  عشد  السيد 
السالم) دار  اقامة حدائق  عنوانه)ا()
السالم) دار  د)) عمارة  (72 شقة)

السوي�سي)23273)الرباط املغرب).
عنوانه)ا() بناني  نسرين  السيدة 
7)بلوك اي حي الرباض) 5)قطاع) رقم)

23233)الرباط املغرب).
الزيات) حسن  احمد  السيد 
بن) القا�سي  زنقة  ((3 عنوانه)ا()
 23273 حمادي الصنهاجي السوي�سي)

الرباط املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بيير) فيرناند  ايمانويل  السيد 
 9 قطاع) كميليا  زنقة  (27 عنوانه)ا()
الرباط) (23233 بلوك ج حي الرياض)

املغرب).
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الزيات) حسن  احمد  السيد 
بن) القا�سي  زنقة  ((3 عنوانه)ا()
 23273 حمادي الصنهاجي السوي�سي)

الرباط املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)367)5).
2333I

BENKHALI COMPTA

اسكورسيونس ماريتيموس 
بنعي�سى

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BENKHALI COMPTA
 HAY(REBAT(AV(REBAT(RUE 3 N

، 93200، MDIQ(MAROC
اسكورسيونس ماريتيمو3 بنعي�سى 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزءة 
الشحر الطابق 3 رقم 5 املضيق - 

33)93 املضيق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
33877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
اسكورسيونس ماريتيمو3 بنعي�سى.

ايجار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املركشات الشحرية.

تجزءة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- املضيق) (5 رقم) (3 الطابق) الشحر 

33)93)املضيق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد حسن بن عي�سى)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن بن عي�سى عنوانه)ا()
املضيق)33)93)املضيق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن بن عي�سى عنوانه)ا()
املضيق)33)93)املضيق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (32 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)539.
2332I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

 STE TOPO BEN ABDELLAH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral
Au

 165av(Tanger 1er(etage(apt 3
nador، 62000، Nador(maroc
 STE TOPO BEN ABDELLAH
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع خالد 

بن الوليد زنقة السودا7 الطابق 
االول 333)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TOPO BEN ABDELLAH SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز):)طوبوغرافي)

-)دراسة االعمال و التحليل التقني).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
السودا7) زنقة  الوليد  بن  خالد 
الناضور) (6(333 االول) الطابق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: السيد رشيد بنعشد هللا)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد بنعشد هللا عنوانه)ا()
 283 رقم) الوليد  بن  خالد  شارع 

333)6)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد بنعشد هللا عنوانه)ا()
 283 رقم) الوليد  بن  خالد  شارع 

333)6)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)776.
233(I

IT FIDUS

L2M INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
L(M INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العالية رقم 2 تيط مليل - 3333) 
الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
533629

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 L(M (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 (3333 (- تيط مليل) (2 العالية رقم)

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 333.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.(33 (: شراع) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2.(33 (: شراع) محمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (633 (: شراع) عمر  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شراع  لحسن  السيد 

مليل) تيط  (( رقم) العالية  تجزئة 

3333))الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() شراع  محمد  السيد 

مليل) تيط  (2 رقم) العالية  تجزئة 

3333))الشيضاء)املغرب.

السيد عمر شراع عنوانه)ا()تجزئة)

 (3333 تيط مليل) (23( العالية رقم)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شراع  لحسن  السيد 

مليل) تيط  (( رقم) العالية  تجزئة 

3333))الشيضاء)املغرب

عنوانه)ا() شراع  محمد  السيد 

مليل) تيط  (2 رقم) العالية  تجزئة 

3333))الشيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار الشيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

2333I

C.E.M.E.X

SUNSET DRINKS & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

C.E.M.E.X
)9، شـــارع الزرقطـــوني الشقة رقم 
5، جليز مراكش ، 7333، مراكش 

املغرب
SUNSET(DRINKS & CO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 779 
، املنطقة الصناعية سيدي غانم 
، الطريق من آسفي إلى مراكش - 

73333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23(785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(3 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUNSET DRINKS & CO
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير جميع املنتجات بما في ذلك)

املشروبات من جميع الفئات.
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)779 
غانم) سيدي  الصناعية  املنطقة  (،
(- مراكش) إلى  آسفي  من  الطريق  (،

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 333 (: بيالجو7) بلقاسم  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد جوفاني ناتوال):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (267 (: السيد أندريا فايتي)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 267 (: كابوبيانكو) ماتيا  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بلقاسم بيالجو7 عنوانه)ا()

مراكش)73333)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ناتوال  جوفاني  السيد 

مراكش)73333)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() فايتي  أندريا  السيد 

مراكش)73333)مراكش املغرب.

السيد ماتيا كابوبيانكو عنوانه)ا()

مراكش)73333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلقاسم بيالجو7 عنوانه)ا()

مراكش)73333)مراكش املغرب

عنوانه)ا() ناتوال  جوفاني  السيد 

مراكش)73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (37 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

3)3))تحت رقم)365)22.

2337I

STE FURAMIC SARL

STE LEIDEN TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 63333، وجدة املغرب

STE LEIDEN TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي درافيف ) 
زنقة 3 8 رقم 7)2 - 63333 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38932

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEIDEN TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع الغير مصحوبة للغير).

عنوا7 املقر االجتماعي):)درافيف)) 

7)2 - 63333)وجدة) 8)رقم) زنقة 3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد املحب احمد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: السيد املحب عشد القادر)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املحب احمد عنوانه)ا()حي)

الدرافيف)))زنقة العدل)23)رقم)73 

63333)وجدة املغرب.

القادر) عشد  املحب  السيد 

زنقة) (( الدرافيف) حي  عنوانه)ا()

وجدة) (63333  73 رقم) (23 العدل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املحب احمد عنوانه)ا()حي)

الدرافيف)))زنقة العدل)23)رقم)73 

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)295.

2335I

STE FURAMIC SARL

STE CHERRABI TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 63333، وجدة املغرب

 STE CHERRABI TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الصابرة الزنقة 23 رقم 236 - 

63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

38939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHERRABI TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع الغير مصحوبة للغير).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 -  236 رقم) (23 الزنقة) الصابرة 

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 33.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد شرابي):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

233)حصة) (: السيد احمد شرابي)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شرابي  محمد  السيد 

تيولي) وقيادة  جماعة  الحيمر  واد 

63333)وجدة املغرب.
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السيد احمد شرابي عنوانه)ا()واد)

 63333 الحيمر جماعة وقيادة تيولي)

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شرابي  محمد  السيد 

تيولي) وقيادة  جماعة  الحيمر  واد 

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)23).

2336I

STE FURAMIC SARL

 STE ALHENA CLEAN SARL

A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 63333، وجدة املغرب

 STE ALHENA CLEAN SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 292 شارع 

محمد الخامس الطابق االول رقم 

2 - 63333 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((339

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) ((3(( فبراير) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
كاوي) دليلة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.333

333.))حصة لفائدة السيد))ة()بلهوة)

يحي بتاريخ)27)فبراير)))3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (33 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)776.

2337I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

PROPTIMIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (3

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

PROPTIMIS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 73 

الطابق 5 مكاتب اندلس زنقة اصيلة 

اطلس فا3 - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

72793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROPTIMIS SARL AU

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسة

منظم التظاهرات

املناقصة.

 73 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

الطابق)5)مكاتب اندلس زنقة اصيلة)

اطلس فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: بوزملاط) هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوزملاط  هشام  السيد 

 3 املنظر الجميل) (3 شقة) (75 عمارة)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوزملاط  هشام  السيد 

 3 املنظر الجميل) (3 شقة) (75 عمارة)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2337.

2338I

zagora consulting sarl

DAKHAMAT NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم229 شارع محمد 

الخامس ، 77933، زاكورة 

املغرب--------------------

DAKHAMAT NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة القد3 ) - 

77933 زاكورة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) ((7 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الزليكي ايوب كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)67.

2339I

zagora consulting sarl

MAGRI GLOBAL SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

zagora consulting sarl

رقم229 شارع محمد الخامس ، 

77933، زاكورة املغرب

 MAGRI GLOBAL SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي ودادية 

التضامن - 77933 زاكورة املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(363

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي7) ((3(( فبراير) (27 املؤرخ في)

عشد) مسير جديد للشركة السيد)ة()

الوهاب املاكري كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (26 االبتدائية بزاكورة بتاريخ)

))3))تحت رقم)32.

2323I

STE FURAMIC SARL

STE EUROLAY TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 63333، وجدة املغرب

 STE EUROLAY TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

البهاء تجزئة توفيق - 63333 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

38989
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROLAY TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع للغير الغير مصحوبة).

زنقة) (7 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

وجدة) (63333 (- تجزئة توفيق) البهاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد معتصم عشد الرحيم):)533 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

 533 (: زكرياء) معتصم  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عشد  معتصم  السيد 

البهاء) زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا()

رقم)7 63333)وجدة املغرب.

عنوانه)ا() السيد معتصم زكرياء)

 7 رقم) البهاء) زنقة  االندلس  حي 

63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عشد  معتصم  السيد 

البهاء) زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا()

رقم)7 63333)وجدة املغرب

عنوانه)ا() السيد معتصم زكرياء)

 7 رقم) البهاء) زنقة  االندلس  حي 

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)67).

2322I

STE FURAMIC SARL

 STE AYAMADO

CONSTRUCTION SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمارة مختاري الطابق 6 رقم الشقة 

3 ، 63333، وجدة املغرب

 STE AYAMADO

 CONSTRUCTION SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : 339 

طريق بوقنادل - 63333 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(9332

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

 STE(املؤرخ في)3))يناير)))3))تقرر حل

 AYAMADO CONSTRUCTION

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL A/U

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)

وعنوا7) درهم  ((3.333 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)339)طريق بوقنادل)

وجدة املغرب نتيجة لكثرة) (63333  -

قلة) املالية  املوارد  قلة  املنافسة 

عروض املناقصات).....

و عي7:

و) فرعو7  محمد  السيد)ة()

تجزئة) بلخضر  حي محمد  عنوانه)ا()

 63333  28 رقم) (5 طلحاوي زنقة أو)

وجدة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)3))يناير)))3))وفي)339)طريق)

بوقنادل)-)63333)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم))6).

232(I

مكتب املوثق

société boumlaly service
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املوثق
 Mohammedia résidence
 central parck immeuble

 D(n°7 bOULEVARD
 ABDELMOUMEN، 28200،

MOHAMMEDIA MAROC
société boumlaly service شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحمدية 
حي النصر ) بلوك ج عمارة 7 متجر 
 mohammedia 20880 26 رقم

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.boumlaly service
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات الشناء)......الخ.
عنوا7 املقر االجتماعي):)املحمدية)
7)متجر) ))بلوك ج عمارة) حي النصر)
 mohammedia (3883  26 رقم)

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوماللي حسن):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسن  بوماللي  السيد 

اقامة) خفاجة  ابن  زنقة  املحمدية 

 (3883  8 شقة) ا  عمارة  ميموزا 

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حسن  بوماللي  السيد 

اقامة) خفاجة  ابن  زنقة  املحمدية 

 (3883  8 شقة) ا  عمارة  ميموزا 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ))3)أبريل)

339))تحت رقم))9).

2323I

Maitre Idriss el khatib

STE FEDDAN AL AKBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Maitre Idriss el khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

STE FEDDAN AL AKBA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 7) 

بلوك 7 عمارة أ والية سنتر الجوال7 - 

93333 تطوا7 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(( مار3) (38 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (22.933.333«

»233.333)درهم»)إلى)»333.333.)2 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم))88.

2327I
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بوديح كونتا

 CAFE RESTAURANT COIN
TRADITIONNEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بوديح كونتا
شارع الحسن الثاني ، 333)6، 

العروي املغرب
 CAFE RESTAURANT COIN
TRADITIONNEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املطار 
 ARUIT شارع ايت ثمسما7 الناضور

333)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3785
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CAFE RESTAURANT COIN

.TRADITIONNEL
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى ومطعم.
عنوا7 املقر االجتماعي):)حي املطار)
 ARUIT(شارع ايت ثمسما7 الناضور

333)6)الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (33 (: مصطفى) اوراش  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 (33 (: صفاء) اوراش  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) ((33 (: السيدة اوراش اية)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 (33 (: املعز) عشد  اوراش  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة اوراش رماح):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوراش مصطفى عنوانه)ا()

 ARUIT 6(333(شارع املسيرة العروي

املغرب.

عنوانه)ا() اوراش صفاء) السيدة 

 ARUIT 6(333(شارع املسيرة العروي

املغرب.

عنوانه)ا() اية  اوراش  السيدة 

 ARUIT 6(333(شارع املسيرة العروي

املغرب.

السيد اوراش عشد املعز عنوانه)ا()

 ARUIT 6(333(شارع املسيرة العروي

املغرب.

عنوانه)ا() رماح  اوراش  السيدة 

 ARUIT 6(333(شارع املسيرة العروي

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوراش مصطفى عنوانه)ا()

 ARUIT 6(333(شارع املسيرة العروي

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)-.

2325I

Y.A CONSEIL & MANAGEMENT

AHROU TRANS CO S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Y.A(CONSEIL & MANAGEMENT

شارع الحريري اقامة كوتر الطابق 

االول رقم 27 ، 93333، طنجة 

املغرب

 AHROU TRANS CO S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 283، 

شارع ولي العهد، مركز نيرا، رقم 23 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHROU TRANS CO S.A.R.L

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي للشضائع..

(،283 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

شارع ولي العهد،)مركز نيرا،)رقم)23 - 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (233 (: بنهرو) عزيز  السيد 

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنهرو  عزيز  السيد 

الطابق) (،(2 رقم) (،27 زنقة) بوحوت،)

االول)93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنهرو  عزيز  السيد 

الطابق) (،(2 رقم) (،27 زنقة) بوحوت،)

االول)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)767).

2326I

ديوا7 األستادة وئام الدحاوي موثقة بطنجة

SAMOLAB IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا7 األستادة وئام الدحاوي موثقة 

بطنجة

93،شارع ابن تاشفي7 اقامة املنارة 

الطابق األول الشقة )5 طنجة، 

93333، طنجة املغرب

SAMOLAB IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية قطعة رقم 273 

الطابق األول مكتب رقم ) - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5637

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAMOLAB IMMOBILIERE

التنمية) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

و) األرا�سي  كل  شراء) العقارية،)

بناؤها) الطرق،) بجميع  استغاللها 

عمارات،)مجموعات عقارية للسكن،)

للحرف و كل املجاالت من) للتجارة،)

اجل إعادة الشيع أو الشراء.

و) التسيير  االستغالل،) الشراء،) (-

عند االقتضاء)إعادة بيع كل األمالك)

و الحقوق املنقولة و العقارية شراء،)

كل العمارات وبصفة عامة كل) كراء)

العمليات العقارية.

واملصلحة) باملساهمة  -األخذ  (

بصفة) مرتشطة  شركة  كل  داخل 

بالعمليات) مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

العقارية.
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التقنية،) العمليات  كل  تنفيذ  (-

املالية،) التجارية،) الصناعية،)

املنقولة أو العقارية املرتشطة بالغايات)

مشابه) هدف  وبكل  أعاله  املذكورة 

ومماثل.

املنطقة) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 273 رقم) قطعة  كزناية  الصناعية 

الطابق األول مكتب رقم)) - 93333 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) رأسمال  مشلغ 

مقسم) درهم،) (53.333.333,33

كالتالي:

 6.333 (: السيد ادريس بن يحيى)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 6.333 (: لحري�سي) سعد  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 23.333 (: السيد يوسف املرابط)

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 HOLDING YAMY : الشركة)

درهم) (2.333 حصة بقيمة) ((8.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس بن يحيى عنوانه)ا()

 23 شقة) (2 النور) اقامة  (25

مكنا3) (53333 م ج) (( االسماعلية)

املغرب.

عنوانه)ا() لحري�سي  سعد  السيد 

اقامة نور)2)شقة)27)اسماعلية)))م)

ج)53333)مكنا3 املغرب.

السيد يوسف املرابط عنوانه)ا()

سيدي) (267 رقم) افلوريدا  تجزئة 

الدارالشيضاء) ((3333 معروف)

املغرب.

 HOLDING YAMY الشركة)

اقامة) شارع ادريس األول  عنوانه)ا()

مركز طنجة)93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السعيدي) الحق  عشد  السيد 

 37 رقم) القادرية  تجزئة  عنوانه)ا()

بوبانة)93333)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))57).

2327I

fiduconsejo

KLOP FABRIEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،
tetouan maroc

KLOP FABRIEK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مركب 
 CM 3 قصشة الزهراء37-3 بلوك

عمارة ا طابق 3 شقة 25 عي7 ملول 
تطوا7 - 93333 تطوا7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 KLOP (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FABRIEK
توفير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
القانونية) اإلدارية  الخدمات 

والضريبية.
مركب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 CM 3 بلوك) الزهراء37-3) قصشة 
25)عي7 ملول) 3)شقة) عمارة ا طابق)

تطوا7)-)93333)تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد سمير أوالد العالي)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سمير أوالد العالي عنوانه)ا()

بهولندا)99235)بهولندا بهولندا).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير أوالد العالي عنوانه)ا()

بهولندا)99235)بهولندا بهولندا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)798.

2328I

fiduconsejo

DAHANAT ASSAFAE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya(tetouan ، 93000،

tetouan maroc

DAHANAT ASSAFAE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بحي غرابو 

بوجراح رقم 76 تطوا7 - 93333 

تطوا7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32282

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAHANAT ASSAFAE
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدها7 واملتنوعة.
عنوا7 املقر االجتماعي):)بحي غرابو)
 93333 (- تطوا7) (76 رقم) بوجراح 

تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: الحوزي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحوزي  رشيد  السيد 
(. تطوا7) (76 حي غرابو بوجراح رقم)

9333)تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحوزي  رشيد  السيد 
(. تطوا7) (76 حي غرابو بوجراح رقم)

9333)تطوا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)833.

2329I

ml(congestfin

AL MASSAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 26

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc
AL MASSAYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 شارع 

الكورنيش الطابق االول عي7 الدياب 
- 3333) الدار الشيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73(557



5917 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(( فبراير) ((8 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») ((.333.333«
»2.333.333)درهم»)إلى)»3.333.333 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828293.
23(3I

EUREXMA

TLS CONTACT MAROC
إعال7 متعدد القرارات

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 287

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
TLS CONTACT MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: )7الطابق 

السفلي شارع عشد املؤمن إقامة 
وليلي - 3333) الدار الشيضاء 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(76327

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 TLSCONTACT شركة) تغييرمسيري 
MAROC)على مستوى جميع فروعها)

في املغرب)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحديث النظام األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828236.
23(2I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

PARA KHADIJA ROSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
PARA KHADIJA ROSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
)6 الزنقة 7) اقامة رياض الفتوح 

املجموعة د 3 تجزئة السالم 2 
سيدي مومن - 3733) الدارالشيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.763695

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تقرر حل) 7))فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 PARA KHADIJA الوحيد) الشريك 
ROSE)مشلغ رأسمالها)233.333)درهم)
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم)
الفتوح) رياض  اقامة  ((7 الزنقة) (6(
املجموعة د)3)تجزئة السالم)2)سيدي)
مومن)-)3733))الدارالشيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)عدم تحقيق الهدف.
 6 و حدد مقر التصفية ب انا�سي)
مدخل)5)رقم)23)البرنو�سي)-)3623) 

الدارالشيضاء)املغرب.)
و عي7:

و) عشدي  خديجة  السيد)ة()
رقم) (5 مدخل) (6 انا�سي) عنوانه)ا()
الدارالشيضاء) ((3623 البرنو�سي) (23

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827573.
23((I

CAB ASSISTANCE

AISYTEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AISYTEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي منطقة 

التصدير الصناعي قطعة 73 ا 

الطابق الثاني مكتب رقم 39) - 

93333 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.63365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تقرر حل) 33)شتنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 222.573 رأسمالها) مشلغ  (AISYTEK

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا7  درهم 

قطعة) الصناعي  التصدير  منطقة 

73)ا الطابق الثاني مكتب رقم)39) - 

93333)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

النجاح باملشروع..

و حدد مقر التصفية ب منطقة)

ا) (73 قطعة) الصناعي  التصدير 

 -  (39 رقم) مكتب  الثاني  الطابق 

93333)طنجة املغرب.)

و عي7:

السماللي) عشدالسالم  السيد)ة()

 GHG كندا) عنوانه)ا() و  اليعقوبي 

كيشك كندا كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أكتوبر) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)76893).

23(3I

مكتب الرياني للمحاسشة

ANAIM IMMOBILIERE
إعال7 متعدد القرارات

مكتب الرياني للمحاسشة

شارع محمد داود رقم33) تطوا7 ، 

93373، تطوا7 املغرب

ANAIM IMMOBILIERE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

املسيرة إقامة راغو7 رقم 2 - 93333 

تطوا7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27(79

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) ((( املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعيي7 مسير جديد للشركة)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

إضافة نشاط اإلستيراد والتصدير إلى)

أنشطة الشركة

على) ينص  الذي  (:27 رقم) بند 

للشركة) جديد  مسير  تعيي7  مايلي:)

الحامل) الجراري  محمد  �سي  السيد 

ل372)77  عدد  الوطنية  للشطاقة 

الساكن بشارع الجيش امللكي اقامة)

النصر رقم)2)/)))تطوا7

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ((9 بتاريخ) بتطوا7  االبتدائية 

2)3))تحت رقم)7323.

23(7I



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5918

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

آن ليفي كون�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو3 مار3 رقم 77 ، 

93333، طنجة املغرب

آ7 ليفي كون�سي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي )2، 

شارع املقاومة ،إقامة طارق بن زياد 

،الطابق 3، رقم 8 ، 93333 ، طنجة 

املغرب 93333 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.83395

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) ((3(2 نونبر) (33 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

كون�سي) ليفي  آ7  الوحيد  الشريك 

مشلغ رأسمالها)23.333)درهم وعنوا7)

)2،)شارع املقاومة) مقرها اإلجتماعي)

،إقامة طارق بن زياد)،الطابق)3،)رقم)

 93333 ،)طنجة املغرب) (93333 (، (8

انعدام) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

اآلفاق الستئناف النشاط).

(،2( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

،إقامة طارق بن زياد) شارع املقاومة)

،الطابق)3،)رقم)8)،)93333)،)طنجة)

املغرب)93333)طنجة املغرب.)

و عي7:

و) ليفي  آ7  ساره  السيد)ة()

عنوانه)ا()227)شارع شارلس ليفو7،)

 23337 فرنسا) مارساي،) (، (23337

مارساي فرنسا كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)67)52).

23(5I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ليسفور دو طنجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو3 مار3 رقم 77 ، 

93333، طنجة املغرب
ليسفور دو طنجي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدور 
االر�سى و امليزاني7 باملجد 597، 
تجزئة املجد ،الزنقة 22 رقم 59 

املغرب 93333 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.98732

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 32)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مشلغ  طنجي  دو  ليسفور 
مقرها) وعنوا7  درهم  (23.333
امليزاني7) و  االر�سى  الدور  اإلجتماعي 
باملجد)597،)تجزئة املجد)،الزنقة)22 
رقم)59)املغرب)93333)طنجة املغرب)
عدم وجود آفاق لتطوير) (: نتيجة ل)

نشاط الشركة.
ساحة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(، سينا))) ال  شارع  (، روداني) إبراهيم 
م) رق (، (3 الطابق) (، (( إقامة بيتهوفن)
طنجة) (93333 املغرب) طنجة  (،8(

املغرب.)
و عي7:

باسكال) جوردا7  السيد)ة()
كميل) شارع  (7 عنوانه)ا() و  مونفور 
،)سانت بريوك) (((333 (، ديسمولي7)
،)فرنسا)333)))سانت بريوك فرنسا)

كمصفي))ة()للشركة.

السيد)ة()بيير مرجا7 كرابوفاك و)
(، (((333 (، 5)شارع هوش) عنوانه)ا()
سانت بريوك)،)فرنسا)333)))سانت)

بريوك فرنسا كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((7 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52335).
23(6I

otla

MOD PRO CHAKIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

otla
 bd aroudani rue ahmed al

 mejjati(res(les(alpes(etg 1 n 8 ،
2000، casablanca(maroc

MOD PRO CHAKIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

سوهيب الرومي بلوك 39 رقم 3) 
سيدي البرنو�سي - 333) الدار 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
537759

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MOD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PRO CHAKIR
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)

تطوير العقارات).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 (3 رقم) (39 بلوك) الرومي  سوهيب 

الدار) ((333 (- البرنو�سي) سيدي 

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (233 (: نبيل شكير) السيد 

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

بقيمة) (233 (: نبيل شكير) السيد 

2.333)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شكير  نبيل  السيد 

الدار) (5 رقم) (5 زنقة) مومن  سيدي 

الشيضاء) الدالر  ((333 الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شكير  نبيل  السيد 

سيدي مومن تجزئة يامنة زنقة)5)رقم)

5)الدار الشيضاء)333))الدار الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم))82793.

23(7I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بوتليس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دو3 مار3 رقم 77 ، 

93333، طنجة املغرب

بوتليس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(
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وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد 6 مجمع ال توليب ، بلوك ب 
، الطابق األر�سي ، غرفة 26 بيس, 

طنجة - 93333 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87332

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) ((3(( يناير) (32 املؤرخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) بوتليس  الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوا7) درهم  (23.333 رأسمالها)
 6 محمد) شارع  اإلجتماعي  مقرها 
الطابق) (، بلوك ب) (، مجمع ال توليب)
(- طنجة) بيس,) (26 غرفة) (، األر�سي)
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (93333
لشدء) إيجابية  عدم وجود احتماالت 

النشاط.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بلوك ب) (، مجمع ال توليب) (6 محمد)
بيس,) (26 غرفة) (، الطابق األر�سي) (،

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.)
و عي7:

و) بوتليس  ميمو7  السيد)ة()
ابن) ،زنقة  السوريي7) حي  عنوانه)ا()
شقراء)،رقم)26)طنجة)93333)طنجة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (33 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52536).
23(8I

 EXCELLENCE PROFILÉS ALUMINIUM ET

METALLERIE

ABOUZAID BOUSSGUER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABOUZAID BOUSSGUER
بلوك 3 رقم 57 الحي الجديد أزرو ، 

86253، أيت ملول املغرب
ABOUZAID BOUSSGUER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بلوك 3 
رقم 57 الحي الجديد أزرو - 86253 

أيت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABOUZAID BOUSSGUER
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع.
 3 بلوك) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 86253 (- الحي الجديد أزرو) (57 رقم)

أيت ملول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (53 (: السيد أبوزيد حسن)

بقيمة)233)درهم للحصة).
53)حصة) (: السيد بوسكر مشارك)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حسن  أبوزيد  السيد 
22)حي الخزنت ملزار أيت ملول) بلوك)

)8625)أيت ملول املغرب.
عنوانه)ا() مشارك  بوسكر  السيد 
أزرو) الجديد  الحي  (57 رقم) (3 بلوك)

86253)أيت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حسن  أبوزيد  السيد 
22)حي الخزنت ملزار أيت ملول) بلوك)

)8625)أيت ملول املغرب
عنوانه)ا() مشارك  بوسكر  السيد 
أزرو) الجديد  الحي  (57 رقم) (3 بلوك)

86253)أيت ملول املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) بانزكا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)99).
23(9I

STE FIDUCONFIANCE

VITALIA LABORATOIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
VITALIA LABORATOIRES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 272 
تجزئة الوفاق طريف عي7 السمن 

فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 شتنبر) (32
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VITALIA LABORATOIRES
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مستحضرات) -تاجر  مستورد)
املواد) صانع  (- بالتقسيط) التجميل 

الكميائية والنجميل).
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)272 
السمن) عي7  طريف  الوفاق  تجزئة 

فا3)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 753 (: كيرا7) ابن  هدى  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
حصة) (753 (: نبيل جودة) السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هدى ابن كيرا7 عنوانه)ا()
الدين االفغاني شقة) زنقة جمال  (7
فا3) (33333 اقامة الورود فا3) (8

املغرب.
 7 عنوانه)ا() جودة  نبيل  السيد 
 8 الدين االفغاني شقة) زنقة جمال 
فا3) (33333 فا3) الورود  اقامة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هدى ابن كيرات عنوانه)ا()
الدين االفغاني شقة) زنقة جمال  (7
فا3) (33333 اقامة الورود فا3) (8

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((7 بتاريخ) بفا3  التجارية 

2)3))تحت رقم)2)/98)5.

2333I

LE PREMIER CONSEIL

MEDNAC BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
MEDNAC BUSINESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي املتجر رقم 
)5 الطابق األر�سي العمارة حرف 

3 عملية االتفاق ملحاميد - 73333 
مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.222553
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( فبراير) (37 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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غير) األمتعة  ينقل  *مقاول 
املصحوبة نيابة عن اآلخرين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233357.
2332I

dargecom

societe atlas injaz
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

dargecom
عمارة )) رقم 22 شارع موالي رشيد 

األطلس ، 33333، فا3 املغرب
societe atlas injaz شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم٣٤١ 
بلوك ب حي الوفاق زواغة العليا 

فإ3 - 33333 فإ3 املغرب .
تعيي7 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
329))تم تعيي7) )3)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

االحمدي امينة كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))93.
233(I

CABINET RAMI EXPERTISE

O›WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

O›WORK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 29 الطابق الرابع مكاتب موالي 
سليما7 شارع سا7 لوي قرب زازا 

املدينة الجديدة فا3 - 33333 

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

727(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (37

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.O’WORK

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إلقامة) األماكن  أو  القاعات  تأجير 

االجتماعات أو الحفالت أو املعارض

•)االستشارات اإلدارية

•)التوطي7.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق الرابع مكاتب موالي) (29 رقم)

زازا) قرب  لوي  سا7  شارع  سليما7 

املدينة الجديدة فا3)-)33333)فا3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 65.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 3(5 (: أيمن) أجي  حياني  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 3(5 (: خناثة) القادري  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حياني أجي أيمن عنوانه)ا()
شارع الوفاء)رقم)57)نرجس 3 فا3)

33333)فا3 املغرب.

السيدة القادري خناثة عنوانه)ا()

 5 شقة) الغزالي  حامد  ابو  شارع  (5

فا3) الجديدة  املدينة  (( الطابق)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حياني أجي أيمن عنوانه)ا()

شارع الوفاء)رقم)57)نرجس 3 فا3)

33333)فا3 املغرب

السيدة القادري خناثة عنوانه)ا()

 5 شقة) الغزالي  حامد  ابو  شارع  (5

فا3) الجديدة  املدينة  (( الطابق)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (38 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))7)2.

2333I

societe sanipel

sanipel
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

societe sanipel

رقم 7)) شارع موالي عشد هللا 

تاوريرت ، 63833، تاوريرت املغرب

sanipel شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : رقم 

7)) شارع موالي عشد هللا تاوريرت 

- floutane@gmail.com تاوريرت 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.26555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((3(3 شتنبر) (27 في) املؤرخ 

شركة ذات املسؤولية) (sanipel حل)

 233.333 رأسمالها) مشلغ  املحدودة 

درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم)

شارع موالي عشد هللا تاوريرت) (((7

تاوريرت) (floutane@gmail.com  -

املغرب نتيجة اللخسائر املتوالية على)

الشركة وتأكد عجزها عن االستمرار.

و عي7:

السيد)ة()محمد زنوتي و عنوانه)ا()
املسيرة) حي  الكارة  زنقة  (29 رقم)

املغرب) تاوريرت  (63833 تاوريرت)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم) وفي  ((3(( فبراير) (26 بتاريخ)

شارع موالي عشد هللا تاوريرت) (((7

تاوريرت) (floutane@gmail.com  -

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((3 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)289.

2337I

azzouziabdelali

 SOCIETE EASTERN
FASHION EASFA
إعال7 متعدد القرارات

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE EASTERN FASHION

EASFA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 

سيشويه حرشة جمشير صندوق البريد 

53) - 35233 جرسيف املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.272

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الزيادة في رأسمال الشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

توسيع النشاط التجاري للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تم الزيادة في رأسمال الشركة والذي)

واملوزع) درهم  (23333333 أصشح)

أحمد) البرني�سي  السيد  كالتالي:)

البرني�سي) السيد  (- حصة) (33337

البرني�سي) (- حصة) (33333 محمد)
رشيد)33333)حصة

بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

والتصدير) االستيراد  إضافة  تم 

لنشاط الشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ)38)مار3)

))3))تحت رقم)))3)/79)2.

2335I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إمماك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دو3 مار3 رقم 77 ، 

93333، طنجة املغرب
إمماك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 
تطوا7 ، تجزئة عشوبة 3 ، زنقة 

شاهد عشدالعزيز الدويري ،رقم 223 
، الطابق 2 طنجة 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5782

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إمماك.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
زنقة) (، (3 عشوبة) تجزئة  (، تطوا7)
شاهد عشدالعزيز الدويري)،رقم)223 
طنجة) (93333 طنجة) (2 الطابق) (،

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 233 (: مخلوف) هللا  عشد  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد هللا مخلوف عنوانه)ا()

غرناطة)  3 عمارة  أيمنة  إقامة  (29

93333)طنجة)  98 رقم) (، (7 ،الطابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد هللا مخلوف عنوانه)ا()

غرناطة)  3 عمارة  أيمنة  إقامة  (29

93333)طنجة)  98 رقم) (، (7 ،الطابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52928).

2336I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

PALMAGRI II
إعال7 متعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,23

20800، CASABLANCA(MAROC

PALMAGRI II »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 77)ـ79) 

شارع الزرقطوني - - الدار الشيضاء 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.235282

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السني) برادة  السادة سعد  استقالة 

مهامهم) من  السني  برادة  هشام  و 

كمسيرين للشركة.

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  تعيي7 
بن) حسن  محدودة السادة:)•)
الجرفي من مواليد)32)غشت)2979،)
بالدار) القاطن  (, الجنسية) مغربي 
املحيط) حدائق  إقامة  الشيضاء,)
إقليم) بوعزة  دار  باشوية  (273 رقم)
النواصر و الحامل الشطاقة الوطنية)
مفتي) محمد  (•(BE77(27((رقم
من مواليد)33)اكتوبر)2972،)مغربي)
شقة) بأكادير،) القاطن  الجنسية،)
7)2)،عمارة)7)بلوك7،)خليج النخيل)
الوطنية) الشطاقة  الحامل  و  فونتي 

E378729
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 
تعيي7 كمسيرين للشركة ملدة) مايلي:)

غير محدودة السادة:)•)
 32 مواليد) من  الجرفي  بن  حسن 
الجنسية) مغربي  (،2979 غشت)
إقامة) الشيضاء,) بالدار  القاطن  (,
باشوية) (273 رقم) املحيط  حدائق 
الحامل) و  النواصر  إقليم  بوعزة  دار 
 BE77(27( رقم) الوطنية  الشطاقة 
مواليد) من  مفتي  محمد  (•
2972،)مغربي الجنسية،) اكتوبر) (33
،عمارة) (2(7 شقة) بأكادير،) القاطن 
و) فونتي  النخيل  خليج  بلوك7،) (7

E378729(الحامل الشطاقة الوطنية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827778.
2337I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

PALMERAIE INDUSTRIES
إعال7 متعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,23
20800، CASABLANCA(MAROC

 PALMERAIE INDUSTRIES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 77)ـ79) 
شارع الزرقطوني - - الدار الشيضاء 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(67575

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السني) برادة  السادة سعد  استقالة 

مهامهم) من  السني  برادة  هشام  و 

كمسيرين للشركة

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  تعيي7 

بن) حسن  محدودة السادة:)•)

الجرفي من مواليد)32)غشت)2979،)

بالدار) القاطن  الجنسية،) مغربي 

املحيط) حدائق  إقامة  الشيضاء،)
إقليم) بوعزة  دار  باشوية  (273 رقم)

الوطنية) الشطاقة  والحامل  النواصر 
لزعر) محمد  (•(BE77(27((رقم

مغربي) (،2957 يناير) (32 من مواليد)

الشيضاء،) بالدار  القاطن  الجنسية،)

تجزئة شامبي كاليفورنيا والحامل) (5

C832579(الشطاقة الوطنية

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:37 رقم) بند 

تعيي7 كمسيرين للشركة ملدة) مايلي:)

غير محدودة السادة:)•)

 32 مواليد) من  الجرفي  بن  حسن 

الجنسية،) مغربي  (،2979 غشت)

إقامة) الشيضاء،) بالدار  القاطن 

باشوية) (273 رقم) املحيط  حدائق 

والحامل) النواصر  إقليم  بوعزة  دار 

 BE77(27( رقم) الوطنية  الشطاقة 

مواليد) من  لزعر  محمد  (•

الجنسية،) مغربي  (،2957 يناير) (32

تجزئة) (5 الشيضاء،) بالدار  القاطن 

شامبي كاليفورنيا والحامل الشطاقة)

C832579(الوطنية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827779.

2338I
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ADVOLIS

COSMARK
إعال7 متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

COSMARK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: حي 

االندلس شارع االندونيس رقم 76 - 
63333 وجدة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38279
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( يناير) ((6 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
االجتماعي) املقر  تحويل  تم  مايلي:)
االندلس) حي  (« من) للشركة  الحالي 
 76-63333 رقم) االندونيس  شارع 
موالي) شارع  (« الى) املغرب») وجدة 
سليما7 رقم))8)شقة رقم)2)الطابق)

االول63333-)وجدة املغرب»
على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 
تحيي7) الوحيد  الشريك  قرر  مايلي:)

القانو7 االسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
:)الذي) بند رقم القانو7 االسا�سي)
القانو7) تحيي7  مايلي:) على  ينص 

االسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)35).
2339I

LE PREMIER CONSEIL

M&H WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

M&H(WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

239 الشقة رقم 73 الطابق الثالث - 

73333 مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.238379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)23)فبراير)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة) الخطابي  الكريم  عشد  »شارع 

 73 رقم) الشقة  (239 العمارة) جواد 

مراكش) (73333 (- الثالث) الطابق 

الويدا7) بيال  »دوار  إلى) املغرب»)

مراكش)-)73333)مراكش املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (32 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233398.

2373I

LE PREMIER CONSEIL

M&H WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

M&H(WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 

الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 
رقم 239 الشقة رقم 73 الطابق 

الثالث - 73333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.238379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سعيد) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة()حسن) 533)حصة لفائدة السيد)

باخشاش بتاريخ)23)فبراير)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233398.
2372I

LE PREMIER CONSEIL

M&H WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
M&H(WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

رقم 239 الشقة رقم 73 الطابق 
الثالث - 73333 مراكش املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.238379
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (23 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

باخشاش حسن كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233398.
237(I

KHM CONSULTING

 KM ELECTRICAL
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KHM CONSULTING
2 زنقة ايت باعمرا7 املمر ب الطابق 
االول الرقم 236 تقاطع شارع محمد 
الخامس و املقاومة ، 3353)، الدار 

الشيضاء املغرب
 KM ELECTRICAL

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل الطابق الثاني رقم 3 

املعاريف-الدارالشيضاء - 3373) 
الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536332

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 KM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRICAL DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)
وأجهزة) الكهربائية  املعدات  وتوزيع 

الكمشيوتر.
 67 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
 (3373 (- املعاريف-الدارالشيضاء) (3

الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: جوطي) طاهري  مريم  السيدة 
533)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)
 533 (: املعاني) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
جوطي) طاهري  مريم  السيدة 
حي) الحضري  القطب  عنوانه)ا()
الشيضاء) النواصر  (637 رقم) الريا7 

)728))الدارالشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() املعاني  كريمة  السيدة 
)72)شارع الداخلة تجزئة مونى عي7)
الشق الشيضاء)3773))الدارالشيضاء)

املغرب.



5923 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

مريم) جوطي  طاهري  السيدة 

حي) الحضري  القطب  عنوانه)ا()

الشيضاء) النواصر  (637 رقم) الريا7 

)728))الدارالشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827678.

2373I

NEOCOMPTADUNORD

TET BUREAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TET BUREAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 28 شارع 

القا�سي عياض و زنقة مكنوليا 

اقامة ابى سفيا7 متجر رقم 3 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(57(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUREAU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات واألثاث واللوازم املكتبية.

28)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
القا�سي عياض و زنقة مكنوليا اقامة)
 93333  -  3 رقم) متجر  سفيا7  ابى 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكوياح) التطواني  حمزة  السيد 
درهم) (2.333 بقيمة) حصة  (233  :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكوياح) التطواني  حمزة  السيد 
تطوا7) (933(3 تطوا7) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكوياح) التطواني  حمزة  السيد 
تطوا7) (933(3 تطوا7) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52869).

2377I

LAFAGA SARL

اورو بري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAFAGA SARL
279 شارع لال ياقوت الطابق 6 

مكتب 295 ، 3393)، الدارالشيضاء 
املغرب

اورو بري شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 62، شارع 
لالياقوت زاوية مصطفى املعاني، 

الطابق )، رقم )6. - 3393) 
الدارالشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5363(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اورو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بري.

غرض الشركة بإيجاز):)-)استيراد،)

تصدير.

حقائب) اليد،) حقائب  تجارة  (-

وجميع) مدرسية  حقائب  السفر،)

املصنوعات الجلدية واالكسسوارات.

تصدير،) استيراد،) بيع،) شراء،) (-

املنتجات) جميع  وتوزيع  تسويق 

الجلدية.

عام) بشكل  والتجارة  االستيراد  (-

لجميع املعدات واملواد واملستلزمات)

بكافة أنواعها.

-)املتاجرة بصفة عامة.

العمليات) كل  عامة  بصفة  و  (-

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

العقارية و املنقولة املرتشطة بطريقة)

من) بأي  مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

تمكن) التي  و  أعاله  املشينة  األهداف 

من تنمية الشركة.

(،62 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

مصطفى) زاوية  لالياقوت  شارع 
املعاني،)الطابق))،)رقم))6. - 3393) 

الدارالشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد أمزيل):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أمزيل  أحمد  السيد 

 (32(3 بنجدية) ألزا3  شارع  (3

الدارالشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أمزيل  أحمد  السيد 

 (32(3 بنجدية) ألزا3  شارع  (3

الدارالشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827772.

2375I

ZS AUDIT & CONSULTING

MAYDER›S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

ZS(AUDIT & CONSULTING

 RUE(DE(LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC

MAYDER›S شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الدار 

الشيضاء ، الطابق الثاني شقة رقم 

3) عقار فلوريدا بارك السكني رقم 

7 سيدي معروف - 83)3) الدار 

الشيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.539(99

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) ((3(( مار3) (29 في) املؤرخ 

قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم») (7.882.333«

 7.982.333« إلى) درهم») (233.333«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم))752.

2376I
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FIDU ALIMTYAZ

 SOCIETE IKI JAPON SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عشد الكريم بن جلو7 

مكاتب أشرف، مكتب 27 الطابق ) 

FES MAROC ،33333 ، 3فا

 SOCIETE IKI JAPON SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

بريستيجيا قطعة ف 383 ملعب 

الخيل، محل رقم 2 فضاء الريا7 

) فا3 الجديدة - 33333 فا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72857

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE IKI JAPON SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-2مطعم

و) السريعة  -)تحضيرالوجشات 

سناك)

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

ملعب) (383 ف  قطعة  بريستيجيا 

 ( الريا7) فضاء) (2 محل رقم) الخيل،)

فا3 الجديدة)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: شوكي) يوكوياما  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوكوياما شوكي عنوانه)ا()

اوساكا)533333)اوساكا اليابا7.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوكوياما شوكي عنوانه)ا()

اوساكا)533333)اوساكا اليابا7

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2395.

2377I

icbs

مصحة إبن نافيس
إعال7 متعدد القرارات

icbs

 avenue(mohamed 5 ، 90000،

tanger maroc

مصحة إبن نافيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: )2 شارع 

فرحات حتشاد - 3333) مكنا3 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28762

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( مار3) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للسيدة) اململوكة  األسهم  جميع  بيع 

علي) السيد  لصالح  الشامي  أمل 

الوزاني شهدي

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

للسيدة) اململوكة  األسهم  جميع  بيع 
زبيدة الوزاني شهدي لصالح السيد)

علي الوزاني شهدي.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

للسيدة) اململوكة  األسهم  جميع  بيع 

نوفيسا الوزاني شهدي لصالح السيد)

علي الوزاني شهدي.

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يد) في  األسهم  اجتماع جميع  نتيجة 
شخص واحد)،)ثم تحويل الشركة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة دات)

الشريك الوحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
شهدي) الوزاني  علي  السيد  يساهم 
في الشركة بمشلغ مليو7 وخمسمائة)

ألف درهم)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
بمشلغ) املال  رأ3  تحديد  مايلي:)
درهم) ألف  وخمسمائة  مليو7 
مقسمة) درهم() (1،500،000.00(
سهم) ()2533( وخمسمائة) ألف  إلى 
درهم() (2333.33( بقيمة ألف درهم)
السيد) طريق  عن  بالكامل  مدفوعة 

علي الوزاني شهدي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2335.
2378I

مكتب الرياني للمحاسشة

AHANKOUR-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شارع محمد داود رقم33) تطوا7 ، 

93373، تطوا7 املغرب
AHANKOUR-TRAV شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
مو�سى ابن نصير إقامة مو�سى ابن 
نصير رقم 7 الطابق األول رقم ) - 

93333 تطوا7 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.237272

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((3(( 22)مار3) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ رأسمالها) (AHANKOUR-TRAV
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333

نصير) ابن  مو�سى  شارع  اإلجتماعي 

إقامة مو�سى ابن نصير رقم)7)الطابق)

األول رقم)) - 93333)تطوا7 املغرب)

نتيجة ل):)االزمة االقتصادية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ابن) مو�سى  إقامة  نصير  ابن  مو�سى 

 -  ( الطابق األول رقم) (7 نصير رقم)

93333)طنجة املغرب.)

و عي7:

و) احنكور  عواطف  السيد)ة()

عنوانه)ا()شارع جشل األطلس زنقة)6 

درب أ رقم))2 93333)تطوا7 املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و) احنكور  املصطفى  السيد)ة()

تجزئة) الصخيرات  شارع  عنوانه)ا()

 ( املحنش) ش7) ط)) (33 رقم) مونيا 

)ة() تطوا7 املغرب كمصفي) (93333

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52973).

2379I

SELECT CONSEIL

INTER GOLD & WATCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SELECT CONSEIL

شارع عشد املومن عمارة2)7 الطابق 

الرابع رقم26 ، 3363)، الشيضاء 

املغرب

INTER(GOLD & WATCH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 97 زنقة 

سميرين الطابق االول حي بوجدور - 

3233) الدار الشيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.252735
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)37)مار3)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة سميرين الطابق االول حي) (97«

الشيضاء) الدار  ((3233 (- بوجدور)

رواق بن عمر زنقة) ((6« إلى) املغرب»)

 (3233 (- املعاريف) نافع  ابوعشدهللا 

الدار الشيضاء)املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827866.

2353I

FOUZMEDIA

 AOTECAR MOROCCO NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 AOTECAR(MOROCCO(NEW

 ENERGY TECHNOLOGY CO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية منطقة املسثمرين الرقم 

الشطر 7 الرقم 5)2 - 27333 

القنيطرة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.78872

العام) الجمع  بمقت�سى 

شتنبر) ((( في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((3(2

درهم») (72.333.333« قدره) بمشلغ 

إلى) درهم») (23.333.333« من) أي 

(: طريق) عن  درهم») (82.333.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)7))فبراير)

))3))تحت رقم)93533.

2352I

ADYEL & ASSOCIES

CADENTE KASBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
73 مكرر ب عي7 تاوجتات ، 3333)، 

الدار الشيضاء املغرب
CADENTE KASBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مراكش ، 
املدينة املنورة ، رياض الرو3 ، درب 
الغرب ، رقم 9). - 73333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((9(7
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CADENTE KASBA
-)تصميم) (: غرض الشركة بإيجاز)
وإنشاء)وشراء)وبيع واستيراد وتصدير)
الفضة) ومنتجات  املجوهرات 
والعطور والتجارة في جميع أصناف)
والتصميم) واإلكسسوارات  املوضة 
والتصميم) العام  واالستهالك 
الفنية) الديكورات  وجميع  الصناعي 

وما يتصل بها.
للمالبس) الشائعة  اآلثار  تاجر  (-

واملنسوجات واألحذية.
-)مخز7 مفهوم.

والشراء) (، واإلبداع) (، التصميم) (-
(، والتصدير) (، واالستيراد) (، والشيع) (،
املوضة) أصناف  جميع  في  والتجارة 
(، والديكور) (، واإلكسسوارات) (،
بشكل) واالستهالك  (، والتصميم)
وجميع) (، والتصميم الصناعي) (، عام)
ذات) والديكور  الفنية  الخدمات 

الصلة.

االتصال) وسائل  كافة  إنجاز  (-

وتوزيعها) واإللكترونية  املطشوعة 

اإلعالم) وسائل  كافة  على  ونسخها 

ووكاالت االتصال والفعاليات لألفراد)

والشركات..

عنوا7 املقر االجتماعي):)مراكش)،)

املدينة املنورة)،)رياض الرو3)،)درب)

مراكش) (73333  -  .(9 رقم) (، الغرب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 2(.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاليري جي7 إيفو7 كالين:)

73)حصة بقيمة)233)درهم للحصة)

(: السيد فريدريك ماري بيير مادو)

73)حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد فلوريا7 نيكوال3 كالودل):)

73)حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاليري جي7 إيفو7 كالين)

تقسيم) الحسنية  دوار  عنوانه)ا()

بنيس �سي تي وقائد غمات بمراكش)

73333)مراكش املغرب.

مادو) بيير  ماري  فريدريك  السيد 

تقسيم) الحسنية  دوار  عنوانه)ا()

بنيس �سي تي وقائد غمات بمراكش)

73333)مراكش املغرب.

السيد فلوريا7 نيكوال3 كالودل)

تقسيم فضيلي االصمادي) عنوانه)ا()

 73333 تارجا بمراكش) (33 فيال رقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاليري جي7 إيفو7 كالين)

تقسيم) الحسنية  دوار  عنوانه)ا()

بنيس �سي تي وقائد غمات بمراكش)

73333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ)-)تحت رقم)

235(I

فدكريد كونساي

FCT WADIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فدكريد كونساي
82 زنقة يوسف بن تاشفي7 برشيد ، 

6233)، برشيد املغرب
FCT(WADIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
عمر بن الخطاب شقة 3 الطابق ) 

برشيد - 6233) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((323 أبريل) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FCT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WADIA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 SONDEUR OU FOREUR DE

. PUITS
زنقة) (77 (: عنوا7 املقر االجتماعي)
 ( الطابق) (3 عمر بن الخطاب شقة)

برشيد)-)6233))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (233 (: السيد ردوا7 وديع)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() وديع  ردوا7  السيد 
برشيد) ((6233  3( املنزه) تجزئة  (59

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() وديع  ردوا7  السيد 
برشيد) ((6233  3( املنزه) تجزئة  (59

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) ((3 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

323))تحت رقم)72).
2353I

FINCOSA MARRAKECH

SENSKIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عشد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 283 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 73333، مراكش 
املغرب

SENSKIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة جكار شقة 

رقم 33 جليز مراكش 73333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(35(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SENSKIN
مبرمج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
محلل و مصمم تكنولوجيا املعلومات
55)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
شقة) جكار  عمارة  الخامس  محمد 
رقم)33)جليز مراكش)73333)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (52 (: السيدة صادق ماريا)
بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (79 (: يونس) عادل  السيد 
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ماريا  صادق  السيدة 
 73333  263 رقم) فيال  (( السعادة)

مراكش املغرب.
السيد عادل يونس عنوانه)ا()باب)
دكالة عرصة الحامض رقم)6 73333 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل يونس عنوانه)ا()باب)
دكالة عرصة الحامض رقم)6 73333 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233777.
2357I

SMO CONSEILS

FORSEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SMO CONSEILS
 IMM 389 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FORSEE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 76 
محاميد3 - 73333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77937
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((326 يونيو) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()ياسي7 العزاوي)
 75 أصل) من  اجتماعية  حصة  (75
محمد) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

العزاوي بتاريخ)9))يونيو)326).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( التجارية بمراكش بتاريخ)

326))تحت رقم)7383.

2355I

SMO CONSEILS

FORSEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي7 مسير جديد للشركة

SMO CONSEILS
 IMM 389 MHAMID 3

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FORSEE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 76 
محاميد3 - 73333 مراكش املغرب.

تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77937
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
327))تم تعيي7) 35)شتنبر) املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()اركيبي)

مراد كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر) ((7 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

327))تحت رقم)93798.

2356I

MSEFER & ASSOCIES

 CoMaB كوماب سيرفيس
Service

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES
شارع ابن سينا ، 3383)،  ( 88

الدار الشيضاء املغرب
 CoMaB Service كوماب سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 72، شارع 
الزقطوني الطابق 37 الشقة 37 - 

8823) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

535359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كوماب)

.CoMaB Service(سيرفيس

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أو) باملغرب  سواء) للشركة  الرئي�سي 

الخارج باألصالة عن نفسها وبالنيابة)

عن غيرها:

*تداول:)

واملنتجات) الزراعية  املنتجات  (-

ذاك) في  )بما  الزراعية) الغذائية 

والحشوب) الحيوانية  االعالف 

واالسمدة وغيرها(،)

-مشيدات حشرية،)

او) للتربية  الحية  -الحيوانات 

الذبح،)لحوم لالستهالك،)

املواد) املحلية،) -املنتجات 

الغذائية،

جميع) وكدلك  الزراعية  -اآلالت 

بالعمليات) املرتشطة  املنتجات 

الزراعية او الغذائية الزراعية،

مجال) في  والتدريب  *االستشارة 

الهندسة الزراعية وهندسة االغذية)

الزراعية،

للمزارعي7) املقدمة  *الخدمات 

)التلقيح االصطناعي،)تحديت الثروة)

املنتجات) جميع  وتتشعها،) الحيوانية 

الزراعية الخ..(

*)تاجير وادارة املمتلكات،)والسيما)

التخزين،) ووحدات  املستودعات 

استخدامها) يمكن  التي  واملساحات 

وجميع) الزراعية  واآلالت  للزراعة 

الخدمات ذات الصلة.
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*)نشاط تقديم الطعام))في املوقع)

وكداك مشيعات الطلشات الخارجية(.)

*)االستيراد والتصدير:

-جميع املنتجات الزراعية الحية،)

طازجة او مجمدة

-اآلالت الزراعية،

العمليات) جميع  عام  وبشكل  (*

والعقارية) والصناعية  التجارية 

واملالية،)املرتشطة بشكل مشاشر او غير)

املذكورة اعاله والتي) مشاشر باألشياء)

يحتمل ا7 يعزز تحقيقها وتطويرها،)

غير) او  مشاشرة  اي مشاركة  وكدلك 

في) االشكال  من  شكل  باي  مشاشرة 

الشركات التي تسع لتحقيق اهداف)

مماثلة او ذات صلة بداك.).

عنوا7 املقر االجتماعي):)72،)شارع)

 -  37 الشقة) (37 الطابق) الزقطوني 

8823))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ملربي) مبروكة  تعاونية  الشركة 

 233 بقيمة) حصة  (2.333 (: االبقار)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ملربي) مبروكة  تعاونية  الشركة 

الحسنية) مركز  عنوانه)ا() االبقار 

ابن) (23333 الصتاعية) املنطقة  (2

سليما7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ادم  رشيدة  السيدة 

 23 رقم) الحنصالي  محمد  زنقة 

23333)بنسليما7 املغرب

تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)37 

مار3)))3))تحت رقم)825335.

2357I

COFISCOM

STE IHLIWOOD
إعال7 متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

STE(IHLIWOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 62 
زنقة طنجة حي الحسني بركا7 - 

63333 بركا7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3987

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( فبراير) ((8 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص اجتماعية من السيد)

زركيط عشد الحق الى السيد زركيط)

مصطفى)33))حصة اجتماعية)

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

الحق) عشد  زركيط  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)تعيي7 السيد زركيط مصطفى)

كمسير وحيد للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

 83.333 محمد:) املساهمات:زركيط 

 (3333 مصطفى) زركيط  درهم؛)

درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

في) محدد  االجتماعي:) الرأسمال 

233.333)درهم ومقسم بي7 الشركاء)

 833 السيد زركيط محمد:) كالتالي:)

زركيط) السيد  اجتماعية؛) حصة 

مصطفى:33))حصة اجتماعية

على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 

االدارة:) وصالحيات  التعيي7  مايلي:)

تقرر تعيي7 السيد زركيط مصطفى)

كمسير وحيد للشركة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)257.

2358I

عشد الرحما7 اعشيبي

 STE” ABOU SAKINA
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عشد الرحما7 اعشيبي
عمارة 3 الطابق3 الشقة 7 بني 
مكيلد ، 53333، مكنا3 املغرب

 STE” ABOU(SAKINA 
TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل ) 

عمارة 22 تجزئة الفاضلية ، مكنا3 
- 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
55672

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE” (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ABOU SAKINA TRANSPORT
نقل) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من3.5  اقل  الغير  لصالح  الشضائع 

طن.
 ( محل) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
عمارة)22)تجزئة الفاضلية)،)مكنا3)

- 53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: السيد اقشطاني الحسن)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اقشطاني الحسن عنوانه)ا()
الطابق) (76 رقم) (2 مرجا7) تجزئة 

الثالث ايت والل عي7 عرمة مكنا3)

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اقشطاني الحسن عنوانه)ا()

عي7) والل  ايت  الثالث  الطابق  (76

عرمة مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)995.

2359I

COFISCOM

AYAHOU TRAVAUX
إعال7 متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

AYAHOU TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: رقم 

73 زنقة 7 القطعة 2 حي السعادة 

سيدي سليما7 - 63333 بركا7 

املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.8379

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ((3(( مار3) (32 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص اجتماعية من السيد)

يعقوبي) السيد  الى  الحسي7  عياد 

احمد)2.333)حصة اجتماعية

قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) الحسي7  عياد  السيد  استقالة 

مهامه كمسير).
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيي7 السيد يعقوبي احمد كمسير)

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

احمد) يعقوبي  املساهمات:السيد 

2.333)حصة اجتماعية)

على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 

مايلي:)الرأسمال االجتماعي محدد في)

 2.333 الى) درهم مقسمة  (233.333

درهم) (233 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للحصة تعود للسيد يعقوبي احمد)

على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 

االدارة:) وصالحيات  التعيي7  مايلي:)

احمد) يعقوبي  السيد  تعيي7  تقرر 

كمسير وشريك وحيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)362.

2363I

OFFICE-3H.B

2M-FA WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OFFICE-3H.B

 N°7 IMMEUBLE(MAJESTIC

 BOULEVARD(MED 5 ، 35000،

TAZA MAROC

2M-FA(WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق ) 

رقم 78) مجموعة ) حي الرشاد - 

35333 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 (M-FA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WORK

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير

-)األشغال املختلفة و أشغال الشناء

.(NEGOCE((التجارة(-

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

))حي الرشاد)-) 78))مجموعة) ))رقم)

35333)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الفاكي مروا7):)733)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 253 (: مهدي) بوسحابي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة الفاكي فدوى):)253)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مروا7  الفاكي  السيد 

 35333  (78 رقم) (( حي الرشاد مج)

تازة املغرب.

السيد بوسحابي مهدي عنوانه)ا()

تازة) (35333  35 رقم) وجدة  زنقة 

املغرب.

عنوانه)ا() فدوى  الفاكي  السيدة 

 35333 ))حي الرشاد) )35)مجموعة)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مروا7  الفاكي  السيد 

 35333  (78 رقم) (( حي الرشاد مج)

تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)226.

2362I

FOUZMEDIA

CATALEYA. DÉCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CATALEYA. déco شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

يوسف ابن تاشفي7 اقامة اليسر 

محل رقم 2 ,. - 27333 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67572

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CATALEYA. déco

:)بائع قطع) غرض الشركة بإيجاز)

االثاث.

96)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)

اليسر) اقامة  تاشفي7  ابن  يوسف 

القنيطرة) (27333  -  .,  2 رقم) محل 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جملي  عائشة  السيدة 

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() جملي  عائشة  السيدة 

القنيطرة)27333)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)مار3)

))3))تحت رقم)-.

236(I

خبرة الشرق

STE MOKHTARI LILISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة الشرق

79 شارع الشكاي لهشيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركا7 79 شارع 

الشكاي لهشيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركا7، 699، بركا7 

املغرب

 STE MOKHTARI LILISKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي مراب يقع 

في حي السعادة زنقة سيدي امشارك 
رقم 2 مكرر احفير بركا7 - 63333 

بركا7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

8373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOKHTARI LILISKANE
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منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

عنوا7 املقر االجتماعي):)مراب يقع)

في حي السعادة زنقة سيدي امشارك)

 63333 (- مكرر احفير بركا7) (2 رقم)

بركا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE MOKHTARI الشركة)

بقيمة) حصة  (LILISKANE : 2.333

233)درهم للحصة).

 2333 (: محمد) مختاري  السيد 

بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد مختاري عنوانه)ا()

امشارك) سيدي  زنقة  السعادة  حي 

بركا7) (63333 احفير بركا7) (33 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد مختاري عنوانه)ا()

حي السعادة زنقة سيدي امشارك رقم)

33)احفير بركا7)63333)بركا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/256.

2363I

خبرة الشرق

K B-AKKARIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

خبرة الشرق

79 شارع الشكاي لهشيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركا7 79 شارع 

الشكاي لهشيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركا7، 699، بركا7 

املغرب

K B-AKKARIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي 7 زنقة 
الكارة حي الوحدة بركا7 - 63333 

بركا7 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
8259

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((3(( مار3) (32 في) املؤرخ 
 K« من) الشركة  تسمية  تغيير 
 STE BERKANE« إلى) («B-AKKARIA

. »LUXE IMMOBILIER
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/258.
2367I

FIDUCIAIRE ENNOUR

Z.I.M.G MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

Z.I.M.G MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 38 الزنقة 
22 النهضة )3 ايت الرا�سي الفقيه 
بن صالح - 33)3) الفقيه بن صالح 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Z.I.M.G MAROC

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التموين األخرى

استيراد و تصدير.

عنوا7 املقر االجتماعي):)38)الزنقة)

ايت الرا�سي الفقيه) (3( النهضة) (22

بن صالح)-)33)3))الفقيه بن صالح)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الفرجي زهور):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة مريم الفرجي):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (333 (: لوكا) زاكو  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد بيزي جيوفاني):)333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زهور  الفرجي  السيدة 

الفقيه) شكدال  بني  ملجارمة  دوار 

الفقيه بن صالح) ((3(33 بن صالح)

املغرب).

عنوانه)ا() مريم  الفرجي  السيدة 

ايطاليا)3)ايطاليا ايطاليا.

السيد زاكو لوكا عنوانه)ا()ايطاليا)

3)ايطاليا ايطاليا.

عنوانه)ا() جيوفاني  بيزي  السيد 

ايطاليا)3)ايطاليا ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زهور  الفرجي  السيدة 

الفقيه) شكدال  بني  ملجارمة  دوار 

الفقيه بن صالح) ((3(33 بن صالح)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

26)مار3)))3))تحت رقم)92.

2365I

JURISMAG SARL

GLOBALTISS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

GLOBALTISS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 

سهيل لحسن شارع حسن الصغير - 

3333) الدار الشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(27363

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

))3))تقرر حل) 22)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 GLOBALTISS الوحيد) الشريك 

 (33.333 مشلغ رأسمالها) (SARL AU

 (6 اإلجتماعي) درهم وعنوا7 مقرها 
حسن) شارع  لحسن  سهيل  زنقة 

الشيضاء) الدار  ((3333 (- الصغير)

املغرب نتيجة ل):)وقف النشاط.
زنقة) ((6 و حدد مقر التصفية ب)

سهيل لحسن شارع حسن الصغير)-)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()محمد ر�سى الشرايبي و)

عنوانه)ا()الدار الشيضاء)3333))الدار)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

فبراير)))3))تحت رقم)827256.

2366I
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CBO NORTH

CBO NORTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CBO NORTH
 ZONE FRANCHE

 D›EXPORTATION DE TANGER
 BOUKHALEF, LOT(N° 1, ILOT
23 ، 90000، TANGER(MAROC

CBO NORTH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم A25 ، الطابق األول، مركز 

 ZF( األعمال بوزنيس سانتر
BUSINESS CENTER( التجزئة -73أ 

املنطقة الحرة للتصدير بطنجة - 
93333 طنجة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5((72
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
األول،) الطابق  (، (A25 »املكتب رقم)
 ZF( سانتر) بوزنيس  األعمال  مركز 
BUSINESS CENTER()التجزئة)-73أ)
(- بطنجة) للتصدير  الحرة  املنطقة 
»املنطقة) إلى) 93333)طنجة املغرب»)
بوخالف) بطنجة  للتصدير  الحرة 
 93333  -  (3 القطعة) (2 التجزئة)

طنجة املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52953).
2367I

sahel issticharat

BAYDA GLOBAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 

78 ، 73333، العيو7 املغرب
 BAYDA GLOBAL SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 (23B وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم

مدينة الوفاق العيو7 - 73333 
العيو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
73632

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAYDA GLOBAL SERVICES
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة،)االستراد و التصدير
نقل الشضائع لفائدة الغير،

بيع األسماك.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- العيو7) الوفاق  مدينة  ((23B

73333)العيو7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مشارك بيدة):)2.333)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد مشارك بيدة عنوانه)ا()
الداخلة) (828 رقم) (27 زنقة) السالم 

73333)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد مشارك بيدة عنوانه)ا()
الداخلة) (828 رقم) (27 زنقة) السالم 

73333)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)3)3)/632.
2368I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

OLIO ENGENEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
OLIO ENGENEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 

9 شارع أوريكة إقامة مشليفن - 
33333 فا3 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9339
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)فبراير)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم)9)شارع أوريكة إقامة مشليفن)-)
33333)فا3 املغرب»)إلى)»املتجر رقم)
تجزئة القرويي7) (33 شارع رقم) (777
فا3) (33333 (- طريق عي7 الشقف)

املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2739.
2369I

ste imtiyaz conseils sarl

FERME TYNASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
2 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
ferme tynass شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 
الغوازي االندلس عي7 الشقف 

موالي يعقوب فا3 - 33333 فا3 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
728(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ferme (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.tynass
*تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

غرفة مفروشة
*مقهى يشغل شخصي7 أو أكثر

*مطعم).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الشقف) عي7  االندلس  الغوازي 
فا3) (33333 (- موالي يعقوب فا3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) رأسمال  مشلغ 

233.333,33)درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: مغيث) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مغيث  نادية  السيدة 
دوار الغوازي االندلس عي7 الشقف)
فا3) (33333 فا3) يعقوب  موالي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مغيث  نادية  السيدة 
دوار الغوازي االندلس عي7 الشقف)
فا3) (33333 فا3) يعقوب  موالي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2369.

2373I
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My Business Management

PHARMACIE SLAOUI KENZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

My Business Management

 n°14 2ème(Etage(Place(Florence

 Avenue(HassanII(VN ، 30000،

Fès Maroc

Pharmacie Slaoui Kenz شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم ) و 7 

قطعة )22 تجزئة باب فا3 زواغة 

شارع بنسودة فا3 - 33333 فا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72839

 (5 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Pharmacie Slaoui Kenz

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

صيدلية.
و) (( رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

7)قطعة))22)تجزئة باب فا3 زواغة)

فا3) (33333 (- شارع بنسودة فا3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة السالوي فاطمة الزهراء)

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة السالوي فاطمة الزهراء)
 32 رقم) االخضر  اقامة  عنوانه)ا()
االدري�سي م ج) شارع عمر  (9 الشقة)

فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة السالوي فاطمة الزهراء)
 32 رقم) االخضر  اقامة  عنوانه)ا()
االدري�سي م ج) شارع عمر  (9 الشقة)

فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (25 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2376.
2372I

ADVOLIS

AHLA DAR
إعال7 متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

AHLA DAR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: طريق 
سيدي يحيى تجزئة املنار رقم 69 

الطابق األول، شقة رقم 7 - 63333 
وجدة املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(9892
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
3)3))تم اتخاذ) 8))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
مايلي:)تفويت السيدة الطلحي فاطمة)
لفائدة) إجتماعية  حصة  (2.333

السيد صالح الدين املومني).
على) ينص  الذي  (:3( رقم) قرار 
العام) الجمع  أعضاء) اتفق  مايلي:)
على مغادرة السيدة الطلحي فاطمة)
منصبها) من  واستقالتها  للشركة 
السيد) وتسمية  وحيدة  كمسيرة 
وحيد) كمسير  الدين  صالح  املومني 

الصالحية) كامل  وإعطائه  للشركة 

لتسير وثمثيل الشركة وذلك ملدة غير)

محدودة

على) ينص  الذي  (:33 رقم) قرار 

العام) الجمع  اعضاء) اتفق  مايلي:)
القانو7) تحيي7  على  وباالجماع 

االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

:)الذي) بند رقم القانو7 االسا�سي)
القانو7) تحيي7  مايلي:) على  ينص 

االسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

))3))تحت رقم)63).

237(I

RYS CONSULTING

SHORT LIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RYS CONSULTING

35) شارع ابي دار الغفاري الطابق 

الثاني سيدي البرنو�سي ، 3633)، 

الدارالشيضاء املغرب

SHORT LIST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عشد هللا املديوني طابق 2 شقة ) - 

3383) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHORT LIST

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كافة أنواع املفروشات املنزلية.

زنقة) (67 (: عنوا7 املقر االجتماعي)

 -  ( شقة) (2 عشد هللا املديوني طابق)

3383))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيا7 بنونة):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: السيد محمد صالح بناني)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنونة  سفيا7  السيد 

 2 2شقة) طابق) الروي�سي  زنقة  ((8

الدار) ((3(53 الجديدة) زاوية طريق 

الشيضاء)املغرب.

بناني) صالح  محمد  السيد 

شارو) زنقة  جرادة  شارع  عنوانه)ا()

الدار) ((3723 الوازيس) (23 رقم)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنونة  سفيا7  السيد 

زاوية) (2 2شقة) زنقة الروي�سي طابق)

طريق الجديدة)53)3))الدار الشيضاء)

املغرب

بناني) صالح  محمد  السيد 

شارو) زنقة  جرادة  شارع  عنوانه)ا()

الدار) ((3723 الوازيس) (23 رقم)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827889.

2373I
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KECHCONSEIL

بريك بورشيزين
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KECHCONSEIL

 MASSIRA 1 BLOC(B(N° 170

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بريك بورشيزين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي بيع شارع 

عشد الكريم الخطابي إقامة جواد 

239 شقة 73 الطابق 3 كليز مراكش 

- 73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(2672

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بريك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بورشيزين.

غرض الشركة بإيجاز):)بائع التشغ)

السجائر وتذاكر اليانصيب بالتجزئة.

عنوا7 املقر االجتماعي):)بيع شارع)

جواد) إقامة  الخطابي  الكريم  عشد 

239)شقة)73)الطابق)3)كليز مراكش)

- 73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الضو  انس  السيد 
 2 رقم) ك  إقامة  العزيزية  محاميد 

مراكش)73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الضو  انس  السيد 
 2 رقم) ك  إقامة  العزيزية  محاميد 

مراكش)73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (36 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)232573.
2377I

ORENJI

 M.F.M AGRICOLE
TOURISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ORENJI
)3 شارع محمد الخامس الشقة 

رقم 7 حي الحسني بركا7 ، 63333، 
بركا7 املغرب

 M.F.M AGRICOLE
TOURISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثالث حي الليمو7 - 63333 بركا7 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 M.F.M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRICOLE TOURISTIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)-مزارع;

-)تربية الخيول.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
بركا7) (63333 (- الثالث حي الليمو7)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوغابا محمد):)373)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (333 (: السيد بوغابا منير)
بقيمة)233)درهم للحصة).

السيد فؤاد محجوب):)333)حصة)
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  بوغابا  السيد 
الطابق) (27 رقم) أمستردام  زنقة 
بركا7) (63333 الليمو7) حي  الثالث 

املغرب.
عنوانه)ا() منير  بوغابا  السيد 
حي املسيرة) (9 زنقة مكنا3 ممر) ((3

63333)بركا7 املغرب.
عنوانه)ا() محجوب  فؤاد  السيد 
332)شارع ابن بطوطة حي)6 353)6 

أكليم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  بوغابا  السيد 
الطابق) (27 رقم) أمستردام  زنقة 
بركا7) (63333 الليمو7) حي  الثالث 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم))25.

2375I

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM EL HARRAKI

NOTAIRE

JOS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 ETUDE MAÎTRE ABDELHAKIM
EL HARRAKI NOTAIRE

 RUE ANTAKI RESIDENCE AL
 OUMAM(ETG 3 N 25 ، 90000،

TANGER MAROC
JOS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي زنقة 
األنطاكي إقامة األمم مكتيب رقم 5 - 

93333 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
37729

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((3(( فبراير) (28 املؤرخ في)
 »JOS PROMO«(تسمية الشركة من

. »LES PAVILLONS BLANS«(إلى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم))57).
2376I

ETUDE DE NOTARIAT

TRAJET IMMO
تأسيس شركة املساهمة

ETUDE DE NOTARIAT
 angle bd zerktouni et bd la
 cotniche résidence marina
 center 6ème(étage(N° 38 ،
20000، Casablanca(Maroc

TRAJET IMMO »شركة املساهمة» 
وعنوا7 مقرها االجتماعي: 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 7 شقة رقم 
6) إقامة الزهور ، 3673) الدار 

الشيضاء املغرب
إعال7 عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.535735
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAJET IMMO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.promotion immobilière
59)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
 (6 شقة رقم) (7 الزرقطوني الطابق)
الدار الشيضاء) ((3673 إقامة الزهور)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 233.333 ويشلغ رأسمال الشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 

الرقابة:)

بصفته)ا() هردما7  رشيد  السيد 

كلفورنيا) عنوانه)ا() الوحيد  املسير 
 73663  33 رقم) (( الكولي7) تجزئة 

الدارالشيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته) هردما7) رشيد  السيد 

كلفورنيا) عنوانه)ا() الوحيد  املسير 
 73663  33 رقم) (( الكولي7) تجزئة 

الدارالشيضاء)املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

املسير) هردما7  رشيد  السيد 

الوحيد للشركة بنسشة).

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

املسير) هردما7  رشيد  السيد 

الوحيد للشركة.
بقشول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي7 جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):

تم اإليداع القانوني ب-)بتاريخ)23 

مار3)))3))تحت رقم)827235.

2377I

العموري استشارة

RIF STAR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العموري استشارة
زنقة فا3 رقم 22 تازة، 35333، 

تازة املغرب

RIF STAR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار بورد 

جماعة اكنول بورد تازة 35333 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RIF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STAR CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.

عنوا7 املقر االجتماعي):)دوار بورد)

جماعة اكنول بورد تازة)35333)تازة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: رشيد) بوعيادي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوعيادي رشيد عنوانه)ا()

دوار بورد)35333)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوعيادي رشيد عنوانه)ا()

دوار بورد)35333)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)37).

2378I

BUREAU DE LIBRE COMPTE

مقهى لييج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU DE LIBRE COMPTE
FES(FES، 30000، FES(MAROC
مقهى لييج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 6 
بلوك 3 حي كريو زواغة العلي - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
مقهى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

لييج.
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

 6 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- العلي) زواغة  كريو  حي   3 بلوك 

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)233)سنة).
 863.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (33 (: العلوي) عثما7  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
السيد محمد العلوي):)33))حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 (33 (: العلوي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
(: املصشاحي) السعدية  السيدة 

8333)بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املصشاحي) السعدية  السيدة 
سعد) تجزئة  (83 رقم) عنوانه)ا()
فا3) (33333 بنسودة) بنشقرو7 

املغرب.

عنوانه)ا() العلوي  عثما7  السيد 
اكنول جنا7 فراج سيدي) زنقة  (98

بوجيدة)33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() العلوي  محمد  السيد 
اكنول جنا7 فراج سيدي) زنقة  (98

بوجيدة)33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() العلوي  ادريس  السيد 
اكنول جنا7 فراج سيدي) زنقة  (98

بوجيدة)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() العلوي  عثما7  السيد 
اكنول جنا7 فراج سيدي) زنقة  (98

بوجيدة)33333)فا3 املغرب

عنوانه)ا() العلوي  ادريس  السيد 
اكنول جنا7 فراج سيدي) زنقة  (98

بوجيدة)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (26 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7)27.

2379I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

 AGENCE IMMOBILIERE

MED AMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations

Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim

 1er(Etage(n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

 AGENCE IMMOBILIERE MED

AMINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

مسنانة GH5 Tr2 Im 34 رقم 56 

الطابق األر�سي - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5632



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5934

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AGENCE IMMOBILIERE MED

.AMINE

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 56 رقم) (GH5 Tr( Im 37 مسنانة)

طنجة) (93333 (- األر�سي) الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 333 (: الحدوتي) وردة  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: الخطابي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 337 (: الحدوتي) اليا3  السيد 

حصة بقيمة)733)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وردة الحدوتي عنوانه)ا()

حي بنكيرا7 اقامة ابن بطوطة بلوك)
طنجة) (93333  79 رقم) (( أو الطابق)

املغرب.

السيد احمد الخطابي عنوانه)ا()

حي بنكيرا7 اقامة ابن بطوطة بلوك)
طنجة) (93333  79 رقم) (( أو الطابق)

املغرب.

السيد اليا3 الحدوتي عنوانه)ا()
 93333 22 23)رقم) حي مبروك زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليا3 الحدوتي عنوانه)ا()
 93333 22 23)رقم) حي مبروك زنقة)

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)563).

2383I

ZHAR AHMED

BOUSTTA ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 22

30030، FES(MAROC
 BOUSTTA ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 837 
تجزئة املستقشل املسيرة فا3 - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
72739

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUSTTA ALIMENTATION
متجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التغذية العامة)-)االستيراد والتصدير
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
837)تجزئة املستقشل املسيرة فا3)-)

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: بوست) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوست  سعيد  السيد 

شقة رقم)7)عمارة)79)بلوك)2)تجزئة)

 33333 فا3) املسيرة  حي  النسيم 

فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوست  سعيد  السيد 

شقة رقم)7)عمارة)79)بلوك)2)تجزئة)

 33333 فا3) املسيرة  حي  النسيم 

فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))3)/)5)2.

2382I

F.B.A.K GESTION SARL

OMNIMINE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شارع بئر انزرا7 اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 2 ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

OMNIMINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الشعيشات اركاز ابن جرير - 73253 

ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(2 شتنبر) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMNIMINE SARL

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استغالل املناجم

الشناءو اشغال مختلفة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 73253 (- الشعيشات اركاز ابن جرير)

ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد عشد الكريم الزكود)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: زاكور) بن  رشيد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الزكود) الكريم  عشد  السيد 

ابن) (76 رقم) (2 املجد) حي  عنوانه)ا()

جرير)73253)ابن جرير املغرب.

السيد رشيد بن زاكور عنوانه)ا()

 37 رقم) (22( بلوك) مريم  اللة  حي 

3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الزكود) الكريم  عشد  السيد 

ابن) (76 رقم) (2 املجد) حي  عنوانه)ا()

جرير)73253)ابن جرير املغرب

السيد رشيد بن زاكور عنوانه)ا()

 37 رقم) (22( بلوك) مريم  اللة  حي 

3333))الدار الشيضاء) الدار الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير بتاريخ)39)مار3)

))3))تحت رقم)3)2.

238(I
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CABINET LAAFOU CONSEIL

MILLESIME IMMOBILIER
إعال7 متعدد القرارات

 MILLESIME IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها االجتماعي 277 طريق 

أوالد زيا7 -الدار الشيضاء املغرب.
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(25255

العام) الجمع  بمقت�سى  (2(

االستثنائي املؤرخ في)37)مار3).))3) 

تقرر ما يلي:)

رأسمال) خفض  اقتراح  (-

الشركة بمشلغ قدره),33333 333 23 

درهم أي من,

33333 533 )))درهم إلى),33333 

 333 533 )2)درهم عن طريق إلغاء)

233)سهم،)

من) و7) (6 املواد) تعديل  (-

القانو7 األسا�سي؛

)تم اإليداع القانوني باملحكمة) ((

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828233. 

عن املستخلص والشيانات)

2383I

ETUDE DE NOTARIAT

MOUKAWALA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETUDE DE NOTARIAT

 angle bd zerktouni et bd la

 cotniche résidence marina

 center 6ème(étage(N° 38 ،

20000، Casablanca(Maroc

MOUKAWALA(INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزاد 3، الطابق 5، الرقم 

)) بامليي - 3533) الدارالشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

536633

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUKAWALA(INVEST

التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الطابق) (،3 شهرزاد) إقامة  سمية 

 (3533 (- بامليي) ((( الرقم) (،5

الدارالشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اإلدري�سي) فتحي  عمر  السيد 

عنوانه)ا()زنقة سمية إقامة شهرزاد)

بامليي) ((( الريقم) (،5 الطابق) (،3

3533))الدارالشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اإلدري�سي) فتحي  عمر  السيد 

عنوانه)ا()زنقة سمية إقامة شهرزاد)

بامليي) ((( الريقم) (،5 الطابق) (،3

3533))الدار الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828353.

2387I

مقاولة في الحسابات

 STÉ BRICO-PEINTURE ET
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
)3 شارع محمد الخامس الحسيمة 
ص.. ب 337، 333)3، الحسيمة 

املغرب
 Sté Brico-peinture et

construction شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي اجدير 
العليا اجدير الحسيمة - 333)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3677
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Brico-peinture et construction
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)اواعمال متنوعة)
النجارة

طالء)الشنايات.
عنوا7 املقر االجتماعي):)حي اجدير)
 3(333 (- الحسيمة) اجدير  العليا 

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فؤاد الخطابي):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: املسعودي) كريم  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الخطابي  فؤاد  السيد 

 3(333 اجدير) العليا  اجدير  حي 

الحسيمة املغرب.

السيد كريم املسعودي عنوانه)ا()

333)3)الحسيمة) حي الدوالي اجدير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الخطابي  فؤاد  السيد 

 3(333 اجدير) العليا  اجدير  حي 

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)77.

2385I

nord manager

تمسماني نڭوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nord manager

5 شارع ابن رشد ط 3 تطوا7 ، 

93333، تطوا7 املغرب

تمسماني نڭو3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشطر ) 

املستودع رقم 26 منطقة النشاط 

االقتصادي للفنيدق املنطقة 

الحرة واد نيغرو الفنيدق - 93333 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تمسماني نڭو3).
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تخزين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع),)استيراد وبيع وإعادة تصدير)

املنتجات الغذائية املصنعة.
الشطر) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
26)منطقة النشاط) ))املستودع رقم)
االقتصادي للفنيدق املنطقة الحرة)
واد نيغرو الفنيدق)-)93333)الفنيدق)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امناد يوسف):)523)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).
793)حصة) (: السيد الشالج محمد)

بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  امناد  السيد 
 287 ش) العلويي7  شارع  سبتة  باب 
ط))الفنيدق)93333)تطوا7 املغرب.
السيد الشالج محمد عنوانه)ا()حي)
باب سبتة ش ابي العشا3 ش)5)ط)) 

93333)تطوا7 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  امناد  السيد 
 287 ش) العلويي7  شارع  سبتة  باب 
ط))الفنيدق)93333)تطوا7 املغرب

السيد الشالج محمد عنوانه)ا()حي)
باب سبتة ش ابي العشا3 ش)5)ط)) 

93333)تطوا7 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)823.
2386I

ILIAS BOUJIDA

SOCIETÉ XO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA(TAZA، 35000، TAZA
MAROC

societé xo car شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

الرابع رقم 27عمارة الوفاق رقم 

75 شارع عالل بن عشد هللا تازة - 

35333 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 societé(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.xo car

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو7 سائق.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 75 27عمارة الوفاق رقم) الرابع رقم)

شارع عالل بن عشد هللا تازة)-)35333 

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 533.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 3.753 (: توفيق) عزمي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 2.(53 (: سليم) اقنوش  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() توفيق  عزمي  السيد 

 35333 اجدير) بودريس  تيزي  دوار 

تازة املغرب.

عنوانه)ا() سليم  اقنوش  السيد 

مركز اجدير)35333)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سليم  اقنوش  السيد 

مركز اجدير)35333)تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

))3))تحت رقم)86.
2387I

CHAMS CONSULTING

MITTRAS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

 ETAGE(N°15 AL(MASSAR
 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MITTRAS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 3 الطابق ) 952 تجزئة املسار - 
73333 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3772

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MITTRAS MAROC
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء
في) بما  التحتية  والشنية  الطاقة  (

ذلك الطاقة املتجددة والنفايات
تصدير و االستيراد.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
رقم)3)الطابق)) 952)تجزئة املسار)-)

73333)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
733)حصة) (: السيد علي شيرازي)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 TAGHI POUR السيد)

حصة) (NAGHSHI KAVEH : 733

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) ((33 (: افا7) فؤاد  السيد 

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

شيرازي) علي  السيد 

 RUE ROGER  27 عنوانه)ا()

SALENGRO RESIDENCE AR

 MIS BATIMENT B APPT 23ض

 , 33733 TALENCE NOUVELLE

 AQUITAINE FRANCE 75333

.TALENCE FRANCE

 TAGHI POUR NAGHSHI(السيد

 SQUAR  35 عنوانه)ا() (KAVEH

 ROBERT GOLDSCHMIDT 2353

 BRUXELLES 2333 BRUXELLES

.BELGE

دوار) السيد فؤاد افا7 عنوانه)ا()

 75333 ورزازات) ترميكت  تغرامت 

ورزازات املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 RUE()السيد علي شيرازي عنوانه)ا

 ROGER SALENGRO RESIDENCE

 MIS BATIMENT B APPT 23ضAR

 , 33733 TALENCE NOUVELLE

 AQUITAINE FRANCE 27 75333

TALENCE FRANCE

 TAGHI POUR NAGHSHI(السيد

 SQUAR  35 عنوانه)ا() (KAVEH

 ROBERT GOLDSCHMIDT 2353

 BRUXELLES 2333 BRUXELLES

BELGE

دوار) السيد فؤاد افا7 عنوانه)ا()

 75333 ورزازات) ترميكت  تغرامت 

ورزازات املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)237326.

2388I
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omed consulting sarl

MAJMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omed consulting sarl
 av(mohamed(daoud 5 eme 373
etage ، 93040، tetouan(maroc
MAJMED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة الخضراء اقامة املسيرة 

رقم 73 ط ) ش 7 تطوا7 - 93333 
تطوا7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAJMED
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهدم،
)الصرف الصحي،
استيراد وتصدير

تأجير املعدات والنقل املتنوع.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
اقامة املسيرة رقم) املسيرة الخضراء)
 93333 (- تطوا7) (7 ش) (( ط) (73

تطوا7 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
مشلغ رأسمال الشركة:)7.333.333 

درهم،)مقسم كالتالي:
 7.333 (: العزوزي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد العزوزي عنوانه)ا()

شارع املسيرة الخضراء)اقامة املسيرة)
 93333 تطوا7) (7 ش) (( ط) (73 رقم)

تطوا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلعوار  ماجدة  السيدة 
 ( 73)ط) شارع املسيرة الخضراء)رقم)

ش)7)تطوا7)93333)تطوا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)796.

2389I

ste FIDOKOM sarl au

 TRANSPORT JOUHRI ET

BOUABDELLAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

 TRANSPORT JOUHRI ET

BOUABDELLAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

قاسمي رقم 62 اكليم بركا7 - 

63333 بركا7 اكليم املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(( فبراير) (32 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()محمد جوهري) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((53

ملشنور) )ة() 53))حصة لفائدة السيد)

جوهري بتاريخ)32)فبراير)))3).

تفويت السيد))ة()احمد بوعشدهللا)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((33

33))حصة لفائدة السيد))ة()محمد)

بوعشدهللا بتاريخ)32)فبراير)))3).

زوهيرة) )ة() السيد) تفويت 

233)حصة اجتماعية من) بوعشدهللا)

)ة() حصة لفائدة السيد) (233 أصل)

فبراير) (32 بتاريخ) بوعشدهللا  محمد 

.(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (33 بتاريخ) ببركا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)))3)/)23.

2393I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

 SOCIÉTÉ D›IRRIGATION

AGRICOLE MEKNÈS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب22 رقم 

26 حي السالم ويسال7 مكنا3 ، 

53383، مكنا3 املغرب

 SOCIÉTÉ D›IRRIGATION

AGRICOLE MEKNÈS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 77 

الشقة 9 شارع ابن خلدو7 املدينة 

الجديدة مكنا3 - 53333 مكنا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(2 نونبر) (32

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ D’IRRIGATION

. AGRICOLE MEKNÈS

غرض الشركة بإيجاز):)-)دراسة و)

إنجاز مشاريع الزراعات السقوية.

إنجاز) في  التقنية  املساعدة  (-

املشاريع الزراعات السقوية.

 77 رقم) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

املدينة) ابن خلدو7  شارع  (9 الشقة)

مكنا3) (53333 (- الجديدة مكنا3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 2(.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (7 (: السيد تويري الحسن)

بقيمة)2.333)درهم للحصة).

السيد بوخميس عشد الحفيظ):)7 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

 7 (: الرزاق) عشد  الوكيلي  السيد 

حصة بقيمة)2.333)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحسن  تويري  السيد 

تجزئة بدر وجه) (7 رقم) (5 عمارة باء)

مكنا3) (53333 مكنا3) اعرو3 

املغرب.

الحفيظ) عشد  بوخميس  السيد 

 92 رقم) العسكري  الحي  عنوانه)ا()

مكنا3) (53333 مكنا3) البساتي7 

املغرب.

الرزاق) عشد  الوكيلي  السيد 

تجزئة) (2 شارع) (33 رقم) عنوانه)ا()

مكنا3) توالل  تانقيبت  موسليم 

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الحسن  تويري  السيد 

تجزئة بدر وجه) (7 رقم) (5 عمارة باء)

مكنا3) (53333 مكنا3) اعرو3 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)2322.

2392I
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مكتب ادريس للحسابات

كارطون مغرب فاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب ادريس للحسابات

فا3 ، 33333، فا3 املغرب

كارطو7 مغرب فا3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار والد 

حمو والد الطيب فا3 - 33333 

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كارطو7)

مغرب فا3.

غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

الكارطو7 بالجملة

مفاوض.

:)دوار والد) عنوا7 املقر االجتماعي)

حمو والد الطيب فا3)-)33333)فا3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: القر�سي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 533 (: رزق) املالك  عشد  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف القر�سي عنوانه)ا()
بلوك ب حي الوفاق زواغة) (33 رقم)

العليا فا3)33333)فا3 املغرب.

السيد عشد املالك رزق عنوانه)ا()

بالد بنمخلوف الطاهريي7) (7 بلوك) (7

فا3)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف القر�سي عنوانه)ا()
بلوك ب حي الوفاق زواغة) (33 رقم)

العليا فا3)33333)فا3 املغرب

السيد عشد املالك رزق عنوانه)ا()

بالد بنمخلوف الطاهريي7) (7 بلوك) (7

فا3)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم))277.

239(I

FICODEC SARL

PROMO MATAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

33333، فا3 املغرب

PROMO MATAF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي قطعة 

الواد دائرة موالي يعقوب - 33333 

فا3 املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9335

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)23)مار3)))3))تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

(- »قطعة الواد دائرة موالي يعقوب)

 23 إلى)»شقة) 33333)فا3 املغرب»)

الطابق)7)عمارة)FB8)تجزئة املسيرة)-)

8823))املحمدية املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بفا3  التجارية 

))3))تحت رقم)))2736/3.

2393I

nord manager

 باتيسري منيسا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

nord manager
5 شارع ابن رشد ط 3 تطوا7 ، 

93333، تطوا7 املغرب
 باتيسري منيسا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي : شارع 

ابن الزهر زنقة ابن بطوطة - 93333 
تطوا7. املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(33(2

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(( فبراير) ((2 في) املؤرخ 
ذات) شركة  منيسا  باتيسري  حل 
رأسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا7  درهم  (233.333
اإلجتماعي شارع ابن الزهر زنقة ابن)
املغرب) تطوا7.) (93333 (- بطوطة)
نتيجة لصعوبة تحقيق االهداف التي)

اسست من اجلها الشركة.
و عي7:

و) النوينو  محمد  السيد)ة()
زنقة) الفا�سي  عالل  شارع  عنوانه)ا()
املغرب) تطوا7  (93333  3 رقم) (2

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((3(( فبراير) ((2 بتاريخ)
عالل الفا�سي زنقة)2)رقم)3 - 93333 

تطوا7 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (38 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)756.
2397I

nord manager

تمودة بزنيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

nord manager
5 شارع ابن رشد ط 3 تطوا7 ، 

93333، تطوا7 املغرب
تمودة بزنيس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: مجموعة 

اميرة زنقة بروكسيل رقم 2 - 93333 

فنيدق املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة»

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.77(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)يناير)))3)

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانو7:)منح)

املنفصل لكل مسير) سلطة االمضاء)

مشترك
القانو7) من  ((( بند) تحيي7 

االسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)663.

2395I

MODA CONSULTING & SERVICES

GOLD ISLAND TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MODA(CONSULTING &

SERVICES

 N°30 RUE(OMAR(RIFFI(APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26200

الدار الشيضاء املغرب

GOLD ISLAND TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي العودة 
محج تشال رقم 293 محل تجاري 

رقم 33 الداخلة الداخلة 73333 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(2333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ISLAND TRANS
غرض الشركة بإيجاز):)نقل

االشخاص
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
محل) (293 رقم) تشال  محج  العودة 
الداخلة) الداخلة  (33 رقم) تجاري 

73333)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 533 (: السيد محمد بن سرجا7)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
 533 (: حداش) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سرجا7) بن  محمد  السيد 
 (85 رقم) (32 النهضة) حي  عنوانه)ا()

الداخلة)73333)الداخلة املغرب.
السيد الحسن حداش عنوانه)ا()
حي العودة رقم)293)الداخلة)73333 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سرجا7) بن  الحسن  السيد 
عنوانه)ا()دوار الدشيرة الركادة تزنيت)

73333)تزنيت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

مار3)))3))تحت رقم)-.
2396I

Y.A CONSEIL & MANAGEMENT

B.Y.S TRANS CO
إعال7 متعدد القرارات

Y.A(CONSEIL & MANAGEMENT
شارع الحريري اقامة كوتر الطابق 
االول رقم 27 ، 93333، طنجة 

املغرب
B.Y.S TRANS CO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: 283، 
شارع ولي العهد، مركز نيرا، رقم 23 

- - طنجة املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.236352

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
2)3))تم اتخاذ) 3))دجنبر) املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)93)حصة اجتماعية من أصل)
من السيدة) حصة اجتماعية،) (233
اكرام بنيس فضول الى السيد يونس)

ابن قاسم
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
-قشول استقالة املسيرة السيدة اكرام)
وتعيي7 السيد يونس) بنيس فضول،)

ابن قاسم،)مسير جديد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:23 رقم) بند 
مايلي:)تعيي7 السيد يونس ابن قاسم،)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
بند رقم)26:)الذي ينص على مايلي:)
معامالتها) جميع  في  الشركة  تلتزم 

بتوقيع السيد يونس ابن قاسم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (37 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)283.
2397I

مكتب املوثق

 SOCIÉTÉ BOUMLALY
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

مكتب املوثق
 Mohammedia résidence
 central parck immeuble

 D(n°7 bOULEVARD
 ABDELMOUMEN، 28200،

MOHAMMEDIA MAROC
société boumlaly service شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي املحمدية 
شارع املقاومة اقامة النسيم ج ش 
9 عمارة رقم ) شقة رقم 2 الطابق 
السفلي - 33)8) املحمدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7933
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) ((329 شتنبر) (36 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم») (6.333.333«
»5.333.333)درهم»)إلى)»6.333.333 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)33)يناير)

329))تحت رقم)9).
2398I

SUD EST CONSEIL

 NEW CITY PROMOTION
IMMOBILIERE
إعال7 متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani ، 40130،
Marrakech maroc

 NEW(CITY(PROMOTION
IMMOBILIERE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوا7 مقرها االجتماعي: شارع 
محمد الساد3 معرض جسيم 

املحل رقم 8 جليز - 73333 مراكش 
املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(23(3
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(2 نونبر) (33 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت الحصص التي تقدر ب)2333 
نور) مصطفى  السيد  لفائدة  حصة 
رضوا7) السيد  من  لكل  تعود  والتي 
حصة والسيد) (533 املالك) العسري 

يوسف مغرى املالك)533)حصة)

على) ينص  الذي  (:( رقم) قرار 

مايلي:)استقال كل من السيد رضوا7)

العسري والسيد يوسف مغرى عن)

تعي7) و  املشترك  التسير  في  منصبهما 

جديد) مسير  نور  مصطفى  السيد 

لشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تم تغير الشكل القانوني لشركة حيت)

املسؤولية) ذات  شركة  اصشحت 

املحدودة ذات الشريك الوحيد

قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�سي) النظام  مقتضيات  تعديل 

لشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 

شركة ذات) القانوني:) الشكل  مايلي:)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
مال) رأ3  يقدر  الشركة:) مال  رأ3 

الشركة ب)233333)درهم مقسة الى)

2333)حصة تقدر كل واحدة ب)233 

درهم تعود كل الحصص الى السيد)
مصطفى نور

على) ينص  الذي  (:2( رقم) بند 

منح) يتم  التسير:) صالحيات  مايلي:)

(، إدارة الشركة للسيد نور مصطفى)

لفترة غير محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233988.

2399I

LES DOMAINES AGROTECH

LES DOMAINES ARBOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LES DOMAINES ARBOL

 N°106 APPT 2 RUE(LAMAARKA

 ZITOUNE(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 LES DOMAINES ARBOL
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 236 

شقة ) شارع ملعركة زيتو7 مكنا3 - 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINES ARBOL

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

االرا�سي الفالحية.
عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)236 

شقة)))شارع ملعركة زيتو7 مكنا3)-)

53333)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

هللا) حرمة  األمي7  محمد  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).

(: السيد محمد األمي7 حرمة هللا)

حصة نقدية بقيمة)233)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) حرمة  األمي7  محمد  السيد 

الفيالت) حي  الوالء) شارع  عنوانه)ا()

الداخلة)73333)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

هللا) حرمة  األمي7  محمد  السيد 

الفيالت) حي  الوالء) شارع  عنوانه)ا()

الداخلة)73333)الداخلة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم))739.

2233I

BUSINESS CENTER.COM

DIYAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عشد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 3393)، 
الدارالشيضاء املغرب

DIYAH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
املومن رقم 36)، شارع باسكي، 

اقامة ف8، طابق ) مكتب رقم 6 - 
63)3) الدار الشيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7587(2
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((3(2 أكتوبر) (2( في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 233.333 رأسمالها) مشلغ  (DIYAH
درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع)
36)،)شارع باسكي،) عشد املومن رقم)
 -  6 مكتب رقم) (( طابق) اقامة ف8،)
الدار الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3(63

ل):)عدم تحقيق غرض الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع عشد)
املومن رقم)36)،)شارع باسكي،)اقامة)
ف8،)طابق)))مكتب رقم)6 - 63)3) 

الدار الشيضاء)املغرب.)
و عي7:

السيد)ة()عدنا7 عمر و عنوانه)ا()
رياض) اقامة  العدوية  ربيعة  زنقة 
)22)الجيروند) 3)شقة) املشور طابق)
املغرب) الشيضاء) الدار  ((3(63

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828298.

2232I

SIDRABAY(سيدراباي

SIDRABAY سيدراباي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIDRABAY سيدراباي
حي اعقار7 ، 53)93، وادالو املغرب
سيدراباي SIDRABAY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي اعقار7 

- 53)93 وادالو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIDRABAY(سيدراباي
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشناء)املتخصصة األخرى):)املساعدة)
أشغال) و  األشغال  مراقشة  و  الفنية 
الصرف) و  الشرب  مياه  إمدادات 

الصحي.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

اعقار7)-)53)93)وادالو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() تراب  رشيد  السيد 
شارع جشل تدغي7 زنقة)9)رقم)))طابق)

7)شقة)23 93333)تطوا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() تراب  رشيد  السيد 
شارع جشل تدغي7 زنقة)9)رقم)))طابق)

7)شقة)23 93333)تطوا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (39 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)767.

223(I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجشائية

RH ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجشائية

حي السالم بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليما7 ، 33)27، سيدي سليما7 

املغرب

RH ICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طابق 

السفلي تجزئة اكدال رقم ا 73 - 

33)27 سيدي سليما7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3372

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ICE

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

طابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 -  73 ا) رقم  اكدال  تجزئة  السفلي 

33)27)سيدي سليما7 املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

373)حصة) (: السيد بوشتى زروق)
بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (333 (: السيد حمزة زروق)
بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: زروق) رضا  محمد  السيد 
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زروق  بوشتى  السيد 
27)سيدي) 32)رقم) حي السالم بلوك)
سليما7) سيدي  (27(33 سليما7)

املغرب.
عنوانه)ا() زروق  حمزة  السيد 
27)سيدي) 32)رقم) حي السالم بلوك)
سليما7) سيدي  (27(33 سليما7)

املغرب.
السيد محمد رضا زروق عنوانه)ا()
27)سيدي) 32)رقم) حي السالم بلوك)
سليما7) سيدي  (27(33 سليما7)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد رضا زروق عنوانه)ا()
27)سيدي) 32)رقم) حي السالم بلوك)
سليما7) سيدي  (27(33 سليما7)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليما7 بتاريخ)28 

مار3)))3))تحت رقم)))3)/63.
2233I

STE ANGLE DE GESTION SARL

INNOVATE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوا7 ، 93333، تطوا7 املغرب
INNOVATE SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الخالق طريس اقامة مركز طابق ) 
مكتب ب - 93333 تطوا7 مغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7373
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2)3))تقرر حل) 7))دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) (INNOVATE SERVICES
وعنوا7) درهم  (233.333 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شارع عشد الخالق)
مكتب) (( طابق) مركز  اقامة  طريس 
تطوا7 مغرب نتيجة ل) (93333 (- ب)
من) املطلوب  الهدف  تحقيق  عدم  (:

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب شارع عشد)
 ( اقامة مركز طابق) الخالق طريس 

مكتب ب)-)93333)تطوا7 مغرب.)
و عي7:

و) حمدوي  توفيق  السيد)ة()
حي الغبروي شارع محمد) عنوانه)ا()
تطوا7) (93333 فنيدق) الخامس 

مغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (37 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)737.
2237I

STE SMART TAX & AUDIT

STE VACOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(SMART(TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME(ETG(N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

STE VACOS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76, شارع 

الزرقطوني, الطابق 5, رقم 27 - 

8823) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536333

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VACOS

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي.

عنوا7 املقر االجتماعي):)76,)شارع)
 -  27 رقم) (,5 الطابق) الزرقطوني,)

8823))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: الحفظي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس الحفظي عنوانه)ا()

 (728(  .59( فيال) تاو7  كرين  كازا 

املدينة الخضراء)بوسكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس الحفظي عنوانه)ا()

 (728(  .  59( كازا كرين تاو7 فيال)

املدينة الخضراء)بوسكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827397.

2235I

FOUZMEDIA

 NMEC CONSULTING

FORMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 NMEC CONSULTING FORMER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع محمد الخامس وزنقة محمد 

الحنصالي وزنقة صالح الدين إقامة 

طناكرة مكتب رقم 73 الطابق 8 - 

27333 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67637

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NMEC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING FORMER

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

في التسيير

التكوين املستمر.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

شارع محمد الخامس وزنقة محمد)

الحنصالي وزنقة صالح الدين إقامة)

 -  8 الطابق) (73 طناكرة مكتب رقم)

27333)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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 (3 السيد هند نجيب عنوانه)ا()
شقة) املنصور  يعقوب  علي  الكورة 
 27333 ب) عمارة  رزا7  إقامة  (33

القنيطرة املغرب.
السيدة مشاوري خالد عنوانه)ا()
3))الكورة علي يعقوب املنصور شقة)
 27333 ب) عمارة  رزا7  إقامة  (33

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 (3 السيدة هند نجيب عنوانه)ا()
شقة) املنصور  يعقوب  علي  الكورد 
 27333 ب) عمارة  رزا7  إقامة  (33

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)26)مار3)

))3))تحت رقم)-.

2236I

TARRAS IMAD

JASSMIN LILKHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC
 JASSMIN LILKHADAMAT

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

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي الرمل 
درب فرحات حشاد رقم 7 - 33)26 

وزا7 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2769

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) ((3(( فبراير) (27 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 JASSMIN الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مشلغ  (LILKHADAMAT
مقرها) وعنوا7  درهم  (23.333
فرحات) درب  الرمل  حي  اإلجتماعي 
- 33)26)وزا7 املغرب)  7 حشاد رقم)

نتيجة ل):)االزمة االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب حي الرمل)

 26(33 - 7 درب فرحات حشاد رقم)

وزا7 املغرب.)

و عي7:

و) مروة  العفاني  السيد)ة()

عنوانه)ا()حي القشريي7 درب العوفي)

الصغير رقم)22 33)26)وزا7 املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بوزا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)3783.

2237I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N(AC

TERRAMIS SPI-RFA
 شركة استثمار عقاري 

برأ3 مال متغير مع قواعد

تشغيل مبسطة
تأسيس شركة املساهمة

 N. AMAR(AUDIT &

»CONSULTING «N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,

 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TERRAMIS SPI-RFA
شركة استثمار عقاري

 برأ3 مال متغير مع قواعد تشغيل 

مبسطة »شركة املساهمة» 

وعنوا7 مقرها االجتماعي: زاوية 

طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي -، 

33)3) الدار الشيضاء املغرب

إعال7 عن تأسيس » شركة 

املساهمة»
رقم التقييد في السجل التجاري 

.536539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( يناير) (32

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
TERRAMIS SPI-RFA)شركة استثمار)
قواعد) مع  متغير  مال  برأ3  عقاري 

تشغيل مبسطة).
استثمار) (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
(- ظبي) أبو  وزنقة  الجديدة  طريق 

33)3))الدار الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
ويشلغ رأسمال الشركة)2.333.333 

درهم،
مقسم كالتالي:

 Label’ Vie SA : 9.998 الشركة)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 Retail Holding SA : 2 الشركة)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 Best Financière SA : 2 الشركة)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفو7 
الرقابة:)

 Retail Holding SA الشركة)
العيساوي) رياض  السيد  ويمثلها 
إدارة) مجلس  رئيسة  بصفته)ا()
عنوانه)ا()كلم)3.5)زاوية شارع الريف)
 23333 السوي�سي) الزعير  وطريق 

الرباط املغرب
 Morroco Real Estate الشركة)
السيد) ويمثلها  (Management SA
بصفته)ا() بخالد  بن  منتصر  محمد 
عنوانه)ا() عامة  مديرة  و  متصرفة 
زاوية طريق الجديدة وزنقة أبو ظبي)

33)3))الدار الشيضاء)املغرب
السيدة امينة الفكيكي بصفته)ا()
زنقة) (38 عنوانه)ا() متصرفة 
بئر) الصفصاف  تجزئة  املعاضيض 
الرباط) (23333 السوي�سي) قاسم 

املغرب
املزوار) الدين  صالح  السيد 
 37 عنوانه)ا() متصرف  بصفته)ا()
املنظر) تجزئة  الصشاح  عرب  زنقة 
الرباط) (23333 السوي�سي) (3 الجميل)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

 Horwath Maroc Audit(الشركة

)ا( ويمثلها السيد أديب بن إبراهيم)

بصفته مراقب الحسابات عنوانه)ا()

 23333 بركة) بن  املهدي  شارع  (93

الرباط املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

النظام) من  ((7 للمادة) الرجوع 

األسا�سي.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

ال�سيء.
بقشول) متعلقة  مقتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي7 جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):

 Agrément de l’AMMC en date

 du 28/32/(3(( sous le numéro

. AG/SPI/332/(3((

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)9)8278.

2238I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

DIVAMED شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب22 رقم 

26 حي السالم ويسال7 مكنا3 ، 

53383، مكنا3 املغرب

شركة DIVAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي، محل رقم 2، عمارة د 5)، 

املنصور، مكنا3 - 53333 مكنا3 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

55762

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. DIVAMED

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الصيدالنية بالتقسيط.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

(،(5 عمارة د) (،2 محل رقم) االر�سي،)

مكنا3) (53333 (- مكنا3) املنصور،)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 23.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سارة املسيلي):)233)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املسيلي  سارة  السيدة 

مكنا3) (3 الجميل) املنظر  (257 رقم)

53333)مكنا3 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املسيلي  سارة  السيدة 

مكنا3) (3 الجميل) املنظر  (257 رقم)

53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7237.

2239I

LMT AUDITING

HAK BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

HAK BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 76 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 

3333) الدار الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5366(2

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HAK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BUILDING

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

76)شارع) عنوا7 املقر االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق)))رقم)6 - 3333) 

الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: اكنابر) حسن  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اكنابر  حسن  السيد 
 26 رقم) (A6 عمارة) السالمة  اقامة 

املنصورية)3333))بوزنيقة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اكنابر  حسن  السيد 
 26 رقم) (A6 عمارة) السالمة  اقامة 

املنصورية)333))بوزنيقة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)828377.

2223I

LES DOMAINES AGROTECH

 LES DOMAINES
AGROTECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LES DOMAINES AGROTECH

 N°106 APPT 2 RUE(LAMAARKA

 ZITOUNE(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 LES DOMAINES AGROTECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 236 

شقة ) شارع ملعركة زيتو7 مكنا3 

مكنا3 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

55773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINES AGROTECH

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
االرا�سي الزراعية.

عنوا7 املقر االجتماعي):)رقم)236 
شارع ملعركة زيتو7 مكنا3) (( شقة)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
هللا) حرمة  األمي7  محمد  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333  :

للحصة).
(: السيد محمد األمي7 حرمة هللا)

حصة نقدية بقيمة)233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) حرمة  األمي7  محمد  السيد 
الفيالت) حي  الوالء) شارع  عنوانه)ا()

الداخلة)73333)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) حرمة  األمي7  محمد  السيد 
الفيالت) حي  الوالء) شارع  عنوانه)ا()

الداخلة)73333)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 بتاريخ) بمكنا3  التجارية 

))3))تحت رقم)7393.
2222I

afaqconseil

PETS SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي7 مسير جديد للشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
PETS SHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي امللكية 

تسمى القيروا7 7 محل رقم 
23الطابق االر�سي طريق الدار 

الشيضاء حي أمرشيش مراكش منارة 
- 73333 مراكش املغرب.
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تعيي7 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.227695
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيي7) ((3(( فبراير) (26 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الشكدالي محمد أمي7 كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233827.

222(I

AL ISTICHARYA CONSULTING

 SOCIÉTÉ SCHRÖDINGER
MINÉRALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL ISTICHARYA CONSULTING
 BLOC 7 LOTIS 3 MARS(N°48 (2

 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،
23500، BENI(MELLAL(MAROC
 Société Schrödinger minérale
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد 5 عمارة 6 الشقة رقم 27 

الطابق 7 بني مالل 3533) بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(535

 32 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Schrödinger minérale

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغير) لحساب  النقا  (- املناجم)

-التشجير والبستنة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 27 رقم) الشقة  (6 عمارة) (5 محمد)

الطابق)7)بني مالل)3533))بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: خليفة) ملقي  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خليفة  ملقي  السيد 
سوق) حمادي  سيدي  سعيد  اوالد 
سوق) ((3733 النمة) اوالد  السبت 

السبت اوالد النمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خليفة  ملقي  السيد 
سوق) حمادي  سيدي  سعيد  اوالد 
سوق) ((3733 النمة) اوالد  السبت 

السبت اوالد النمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل بتاريخ)23)مار3)

))3))تحت رقم)67).

2223I

TARRAS IMAD

STE RIAD JORY SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC

STE RIAD JORY SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي 

الحدادين درب املود7 رقم 32 - 

33)26 وزا7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

29(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIAD JORY SERVICE

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

-)مقاول في تنظيم) االشغال املختلفة)

العروض و املهرجانات الفنية

تاجر في لوازم املكاتب.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 -  32 رقم) املود7  درب  الحدادين 

33)26)وزا7 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 73.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد هللا بن الشاهد):)3)3 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

 83 (: الشاهد) بن  هشام  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشاهد) بن  هللا  عشد  السيد 

عنوانه)ا()حي الحدادين درب املود7)
رقم)32 33)26)وزا7 املغرب.

الشاهد) بن  هشام  السيد 

عنوانه)ا()حي العدير)2)تجزئة املنظر)

الجميل زنقة شمس عمارة)57)الشقة)

37 33)26)وزا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الشاهد) بن  هللا  عشد  السيد 

عنوانه)ا()حي الحدادين درب املود7)
رقم)32 33)26)وزا7 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (27 بتاريخ) بوزا7  االبتدائية 

))3))تحت رقم)3779.

2227I

LE PREMIER CONSEIL

NADELCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
NADELCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

رقم 239 الشقة رقم 73 الطابق 
الثالث - 73333 مراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

97223
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
))3))تم حذف) 33)مار3) املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
*-)مقاول تشجير وصيانة الحدائق.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233978.
2225I

LE PREMIER CONSEIL

NADELCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
NADELCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها االجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

رقم 239 الشقة رقم 73 الطابق 
الثالث - 73333 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
.97223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) ((3(( مار3) (33 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
*•)تسويق منتجات ومواد الكهرباء)
والسشاكة واألجهزة املنزلية واملنتجات)

املماثلة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233978.
2226I

LE PREMIER CONSEIL

NADELCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
NADELCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

رقم 239 الشقة رقم 73 الطابق 
الثالث - 73333 مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)33)مار3)))3))تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) الخطابي  الكريم  عشد  »شارع 
الشقة رقم) (239 جواد العمارة رقم)
73333)مراكش) (- 73)الطابق الثالث)
 3(( »تجزئة املسار رقم) إلى) املغرب»)
 73333 (- مراكش) أسفي  طريق 

مراكش املغرب».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233978.
2227I

GALAXYCOMPT

CASTI WORLD TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطوا7 املغرب
CASTI(WORLD(TRADE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي التقسيم 
3 املستودع رقم 37 ، منطقة نشاط 

االقتصادية الفنيدق ، املنطقة 
الحرة واد نيكرو - )9323 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(33
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CASTI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.WORLD(TRADE
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغذائية) املنتجات  وتوزيع  وتخزين 

الزراعية.
:)التقسيم) عنوا7 املقر االجتماعي)
3)املستودع رقم)37)،)منطقة نشاط)
االقتصادية الفنيدق)،)املنطقة الحرة)
واد نيكرو)-))9323)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 523 (: السيد عشد العالي الحناط)
حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) (793 (: الخراز) زبير  السيد 
بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الحناط) العالي  عشد  السيد 
جشل) زنقة  املرجة  حي  عنوانه)ا()
الفنيدق) (9323(  (3 رقم) الحشيب 

املغرب.
السيد زبير الخزار عنوانه)ا()تجزئة)
باب سبتة رقم)99))شارع)33)الطابق)

االول))9323)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحناط) العالي  عشد  السيد 
جشل) زنقة  املرجة  حي  عنوانه)ا()
الفنيدق) (9323(  (3 رقم) الحشيب 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)877.
2228I

INFOPLUME

 AMEUBLEMENT ACHAMAL
YAJOUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME
279 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 2 رقم 27 ، 93333، طنجة 
املغرب

 AMEUBLEMENT ACHAMAL
YAJOUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
62 الطابق األر�سي عمارة 3 عزيب 
حاج قدور - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5685

 37 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AMEUBLEMENT ACHAMAL

.YAJOUD

غرض الشركة بإيجاز):)املفروشات)

والديكورات.

عنوا7 املقر االجتماعي):)محل رقم)

الطابق األر�سي عمارة 3 عزيب) (62

حاج قدور)-)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يجود عشد اللطيف:)2.333 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اللطيف) عشد  يجود  السيد 

عنوانه)ا()اسشانيا)3)مربيا اسشانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اللطيف) عشد  يجود  السيد 

عنوانه)ا()اسشانيا)3)مربيا اسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)622)-2)2)5).

2229I

SACF MONDIAL

NAJAH BARBER-SHOP›S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SACF MONDIAL

 CASTIA(TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

NAJAH BARBER-SHOP›S شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي املرابط 

32 العوامة طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(5555



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5946

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NAJAH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BARBER-SHOP’S

صالو7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل والحالقة).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 93333 (- 32)العوامة طنجة) املرابط)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) (: السيد أنوار النجاح)

بقيمة)233)درهم للحصة).

533)حصة) (: السيد وليد النجاح)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أنوار النجاح عنوانه)ا()حي)

 93333 طنجة) العوامة  (32 املراط)

طنجة املغرب.

السيد وليد النجاح عنوانه)ا()حي)

 93333 طنجة) العوامة  (32 املراط)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنوار النجاح عنوانه)ا()حي)

 93333 طنجة) العوامة  (32 املراط)

طنجة املغرب

السيد وليد النجاح عنوانه)ا()حي)

 93333 طنجة) العوامة  (32 املراط)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (25 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)52983).

22(3I

LE PREMIER CONSEIL

LUXYLOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

LUXYLOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق 

أوريكة كيلومتر رقم 23 دوار 

الحركات تاسلطانت - 73333 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.76883

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2)3))تقرر حل) 36)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 233.333 LUXYLOC)مشلغ رأسمالها)

درهم وعنوا7 مقرها اإلجتماعي طريق)

أوريكة كيلومتر رقم)23)دوار الحركات)

73333)مراكش املغرب) (- تاسلطانت)

حدة) و  العائدات  تراجع  (: ل) نتيجة 

املنافسة.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أوريكة كيلومتر رقم)23)دوار الحركات)

تاسلطانت)-)73333)مراكش املغرب.)

و عي7:

السيد)ة()محمد وحيد األفغاني و)

فرنسا كمصفي) (. (. فرنسا) عنوانه)ا()

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233797.

22(2I

LE PREMIER CONSEIL

M&H WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
M&H(WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا7 مقرها االجتماعي شارع عشد 
الكريم الخطابي اقامة جواد العمارة 

رقم 239 الشقة رقم 73 الطابق 
الثالث - 73333 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.238379
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)فبراير)))3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (32 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233398.
22((I

GALAXYCOMPT

MFM TRAINDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GALAXYCOMPT
 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al
 Ouazzani Résidence Nabil n°3
Tétouan ، 93000، تطوا7 املغرب
MFM TRAINDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي التقسيم 
2 املستودع رقم 23 ، منطقة نشاط 

االقتصادية الفنيدق ، املنطقة 
الحرة واد نيكرو - )9323 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(32

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MFM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAINDING

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغذائية) املنتجات  وتوزيع  وتخزين 

الزراعية.

:)التقسيم) عنوا7 املقر االجتماعي)

2)املستودع رقم)23)،)منطقة نشاط)

االقتصادية الفنيدق)،)املنطقة الحرة)

واد نيكرو)-))9323)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فكري املرابط):)373)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

333)حصة) (: السيد ايمن املنيري)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: امليموني) نصر هللا  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املرابط  فكري  السيد 

اسشانيا)32)22)الخزيرات اسشانيا.

عنوانه)ا() املنيري  ايمن  السيد 

الجزيرة) اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
تطوا7) (93333  23 رقم) (6 الطابق)

املغرب.

السيد نصر هللا امليموني عنوانه)ا()

 39 37 23)طابق) شارع واد زيز عمارة)

93333)تطوا7 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املرابط  فكري  السيد 

اسشانيا)32)22)الخزيرات اسشانيا.



5947 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بتطوا7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)873.
22(3I

FIDUCIA-MID

 AUTO ECOLE ALMANHAJ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكنا3 
ميمالل ميدلت ، 57353، ميدلت 

ميدلت
 AUTO ECOLE ALMANHAJ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي الطابق 

االول طريق مكنا3 رقم 298 مكرر 
ميمالل - 57353 ميدلت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(939
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(( مار3) (39 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد فركاني) )ة() السيد) تفويت 
333)حصة اجتماعية من أصل)733 
هللا) عشد  )ة() السيد) لفائدة  حصة 

السعيدي بتاريخ)39)مار3)))3).
محمد فركاني) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (233
733)حصة لفائدة السيد))ة()فاطمة)

حداش بتاريخ)39)مار3)))3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

))3))تحت رقم)82.
22(7I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة بن لفقيه للخدمات 
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

شركة بن لفقيه للخدمات ش.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمرا7 رقم 538) سلوا7 الناظور - 

333)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(2 دجنبر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بن لفقيه للخدمات ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز):)*)مطشعة

*)مصور فوتوغرافي

*)اصالح االجهزة املعلوماتية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

العمرا7 رقم)538))سلوا7 الناظور)-)

333)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الرحيم) عشد  الحوات  السيد 

درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عشد  الحوات  السيد 

بوعرك) بوهراوة  دوار  عنوانه)ا()
الناظور) (6(333 الناظور) سلوا7 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم) عشد  الحوات  السيد 
عنوانه)ا()دوار بوهراوة بوعرك سلوا7)

الناظور)333)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)27)مار3)

))3))تحت رقم)722.
22(5I

FIDUCIAIRE AMER FISC

شركة النجارة العامة ألوالد 
مولود ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

شركة النجارة العامة ألوالد مولود 
ش.م.م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب الفوقاني الناظور - 333)6 

الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(3 دجنبر) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمشلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 33.333« من) أي  درهم») (73.333«
عن) درهم») (233.333« إلى) درهم»)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأ3 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)28)مار3)

))3))تحت رقم)779.
22(6I

السالوي حسن

ELBONIM S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

السالوي حسن
225شارع ) مار3 الدار الشيضاء، 

333)، الدار الشيضاء املغلرب
ELBONIM S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الحسن الثاني سيدي بليوط 

أنفا-الدار الشيضاء - 3333) الدار 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283882

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(2 دجنبر) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املليح) الرينة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (833

)ة() السيد) لفائدة  حصة  ((.333

دجنبر) ((3 بتاريخ) فحيما  مخلوف 

.(3(2

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)2)3))تحت رقم)827988.

22(7I

fiduciaire(abrouki(khadija

STE MOHAMED SHOFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 STE MOHAMED SHOFAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار امزرو 

سيدي عشد هللا غيات مراكش - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3727

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MOHAMED SHOFAR
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير)+الصناعة التقليدية).
عنوا7 املقر االجتماعي):)دوار امزرو)
(- مراكش) غيات  هللا  عشد  سيدي 

73333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: محمد) كحلو3  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كحلو3 محمد عنوانه)ا()
مراكش) (277 رقم) بوطويل  هيالنة 

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كحلو3 محمد عنوانه)ا()
مراكش) (277 رقم) بوطويل  هيالنة 

73333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم))23397.
22(8I

STRA(C

ميني ماركت لينوا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STRA(C
 Av Mansour dahbi entre sol ,35

nº 20 ، 90000، Tanger(Maroc
ميني ماركت لينوا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البساتي7 رقم 28 محل ب - 93333 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2((675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانو7) إعداد  تم  ((3(2 أبريل) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ميني) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ماركت لينوا.

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) والتوزيع  الجملة  و  بالتقسيط 

املتاجر املتخصصة.

العامة،) الغذائية  للمواد  تجارة 

تجارة) بيع املواد الخاصة بالحفالت،)

التجميل) ومستحضرات  العطور  في 

ومنتجات النظافة)؛

املستلزمات) كافة  تسويق 

واملعدات الصغيرة.

-)استيراد وتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 93333 (- 28)محل ب) البساتي7 رقم)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حاتم بوطيبي):)733)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

 333 (: السيار) سعاد  السيدة 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حاتم بوطيبي عنوانه)ا()27 

زنقة كرنوط شقة)26 93333)طنجة)

املغرب.

عنوانه)ا() السيار  سعاد  السيدة 

املصلى زنقة))6)رقم)5 93333)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حاتم بوطيبي عنوانه)ا()27 
زنقة كرنوط شقة)26 93333)طنجة)

املغرب

عنوانه)ا() السيار  سعاد  السيدة 
املصلى زنقة))6)رقم)5 93333)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2)3))تحت رقم)23879.

22(9I

CAPRICOF

MAXIPREV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER 77

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA(CASABLNACA،

20400، CASABLNACA(MAROC

MAXIPREV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركو7 زنقة جعفر ابن حشيب 

اقامة املشرق ) الطابق األول رقم 3 

الدارالشيضاء - 3333) الدارالشيضاء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(2633

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل) ((3(( يناير) (23 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع بوركو7 زنقة جعفر ابن حشيب)

 3 ))الطابق األول رقم) اقامة املشرق)

3333))الدارالشيضاء) الدارالشيضاء)-)
 ( زنقة) الشفاء) »عي7  إلى) املغرب»)
 (3333 (- الدارالشيضاء) (33 رقم)

الدارالشيضاء)املغرب».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)))3))تحت رقم)823753.

2233I

plenitude conseil

SOCIAL-IN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

plenitude conseil

 avenue allal ben abdellah 7

 imm(al(youbia 6 eme(etage 7

 avenue allal ben abdellah imm

 al(youbia 6 eme(etage، 30050،

fes maroc

SOCIAL-IN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي عمارات 

مكاتب اليوبية N 36 شارع 6 طوابق 

عالل بن عشد هللا فا3 - 33333 

فا3 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72869

 37 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( مار3)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIAL-IN

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخارجه:

دراسات التخطيط واالقتصاد) (•

والسوق والتنظيم واإلدارة والتدريب

(، إدارة اإلنتاج) (، املوارد البشرية)

األرصاد) (، علم االجتماع) (، االقتصاد)

الجوية

(، والقطاعي) (، واألثر) (، الشيئة)
والتدقيق)،)والجودة)،)ورفع مستوى)

املساعدة.

•)أبحاث السوق واملسوحات

•)نشاط التحقيق.
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العلوم) في  والتطوير  الشحث  (•
اإلنسانية واالجتماعية

بالوسائل) اإللكتروني  التعلم  (•
اإللكترونية
•)تدريب

•)االستشارات في علم االجتماع
•)تنظيم األحداث واألحداث

•)استيراد وتصدير
الصناعية) املعامالت  جميع  (-
وغير) واملنقولة  واملالية  والتجارية 
املنقولة التي قد تكو7 مرتشطة بشكل)

مشاشر
لغرض) مشاشر  غير  بشكل  أو 
الشركة ولجميع األغراض املماثلة أو)

ذات الصلة)؛
)-)مشاركة الشركة بأية وسيلة في)
جميع الشركات أو الشركات التي يتم)
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي)

يجوز
ال سيما) (، تتعلق بغرض الشركة)
أو) شركات جديدة  من خالل إنشاء)

املساهمة أو الرعاية أو االشتراك أو
أو) املالية  األوراق  شراء) إعادة 
أو) االندماج  أو  االجتماعية  الحقوق 
التحالف أو الشراكة في املشاركة أو)

إدارة اإليجار..
عمارات) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
مكاتب اليوبية)N 36)شارع)6)طوابق)
 33333 (- فا3) هللا  عشد  بن  عالل 

فا3 اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 الشركة:) رأسمال  مشلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سميرة بناني):)333)بقيمة)

233)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سميرة بناني عنوانه)ا()ش)
297)لوت طريق عي7 الشقيف فا3)

3333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سميرة بناني عنوانه)ا()ش)
297)لوت طريق عي7 الشقيف فا3)

3333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفا3 بتاريخ)26)مار3)))3) 

تحت رقم)3)3362))733222.

2232I

MONAZER TRANS SARL AU

MONAZER TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MONAZER TRANS SARL AU
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
MONAZER TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 235 شارع 
موالي علي الشريف الطابق الثاني 

رقم الشقة 3 - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(5339

 23 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانو7) إعداد  تم  ((3(( فبراير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MONAZER TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي الطرقي للسلع.
 235 (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
الطابق) الشريف  علي  موالي  شارع 
الثاني رقم الشقة)3 - 93333)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: نادر) محمد  الزربوح  السيد 
درهم) (233 بقيمة) حصة  (2.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
نادر) محمد  الزربوح  السيد 
عنوانه)ا()البرانص)2)زنقة)23)رقم)3) 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
نادر) محمد  الزربوح  السيد 
عنوانه)ا()البرانص)2)زنقة)23)رقم)3) 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (39 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

))3))تحت رقم)68))-)5278).
223(I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE ELEC BIO LIGHT
SAHARA

إعال7 متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينشع رقم )3 العيو7 ، 
73333، العيو7 املغرب

 STE ELEC BIO LIGHT SAHARA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: مدينة 
الوفاق بلوك G رقم 2753 - - 

العيو7 املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.738(2

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
 STE ELEC BIO LIGHT مايلي:)
 233.333 (،33 رأسمالها) (SAHARA
درهم املقر االجتماعي:)مدينة الوفاق)
العيو7 تأسيس) (2753 رقم) (G بلوك)
وذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
عقد) -2بمقت�سى  الوحيد) الشريك 
 (3(( مار3) (28 عرفي مؤرخ بتاريخ)

 (3(( مار3) (28 بتاريخ) واملسجل 

األسا�سي) القانو7  تم وضع  بالعيو7 

التالية:) املميزات  ذات  لشركة 

املسؤولية) محدودة  *الشكل:شركة 

*التسمية:) الوحيد) الشريك  وذات 

 STE ELEC BIO LIGHT SAHARA

من) :الغرض  *املوضوع) (sarl au

الشركة هو القيام بالعمليات التالية)

نيابة عنها وبالنيابة عن أطراف تالية)

املعدات) (* (: الخارج) أو  املغرب  في 

الكهرباء) واشغال  املعدات  *تثبيت 

(* االستشارات والهندسة الكهربائية)

وبشكل عام جميع املعامالت التجارية)

املالية) واألوراق  واملالية  والصناعية 

أو) املرتشطة بشكل مشاشر  والعقارية 

غير مشاشر باألشياء)املذكورة أعاله أو)

من املرجح أ7 تكو7 لصالح تحقيق)

التنمية وتطوير الشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 

مايلي:)-)املقر الرئي�سي للشركة:)مدينة)

العيو7) (2753 رقم) (G بلوك) الوفاق 

 99 للشركة:هي) املحددة  املدة  (-

رأ3) (- )تسعة وتسعو7 سنة(.) سنة)

مشلغ) في  الشركة  رأسمال  املال:حدد 

233 333.33درهم،)مجزأ على)2333 

للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 

املساهمي7) على  مقسم  الواحدة.)

السيد مصطفى حشوش) (* االثني7:)

:2333)حصة)-)إدارة الشركة:)تسيير)

من طرف) غير محددة  ملدة  الشركة 

السنة) (- (. السيد مصطفى حشوش)

 32 إلى) يناير  فاتح  من  االجتماعية:)

دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (28 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/787.

2233I
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA

MINI PAIN LOUBANE
إعال7 متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينشع رقم )3 العيو7 ، 
73333، العيو7 املغرب

MINI PAIN LOUBANE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: ساحة 
الدشيرة شارع الشهيد بوشرايا 

عمارة نجمة الصحراء رقم )27 - - 
العيو7 املغرب.

»إعال7 متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.73829
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (28 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
 MINI PAIN LOUBANE مايلي:)
درهم) (233.333 (،33 رأسمالها)
الدشيرة) ساحة  االجتماعي:) املقر 
نجمة) عمارة  بوشرايا  الشهيد  شارع 
العيو7 تأسيس) (27( رقم) الصحراء)
وذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
عقد) -2بمقت�سى  الوحيد) الشريك 
 (3(( مار3) (28 عرفي مؤرخ بتاريخ)
 (3(( مار3) (28 بتاريخ) واملسجل 
األسا�سي) القانو7  تم وضع  بالعيو7 
التالية:) املميزات  ذات  لشركة 
املسؤولية) محدودة  *الشكل:شركة 
*التسمية:) الوحيد) الشريك  وذات 
 MINI PAIN LOUBANE sarl au
هو) الشركة  من  :الغرض  *املوضوع)
عنها) نيابة  التالية  بالعمليات  القيام 
وبالنيابة عن أطراف تالية في املغرب)
النقل التجاري مخبزة) (* (: أو الخارج)
الخبز) صنع  (* الكامل) الخبز  صنع  (*
(* الدائري) الخبز  صنع  (* الفرن�سي)
وبشكل عام جميع املعامالت التجارية)
املالية) واألوراق  واملالية  والصناعية 
أو) املرتشطة بشكل مشاشر  والعقارية 
غير مشاشر باألشياء)املذكورة أعاله أو)
من املرجح أ7 تكو7 لصالح تحقيق)

التنمية وتطوير الشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 
مايلي:)-)املقر الرئي�سي للشركة:)ساحة)
الدشيرة شارع الشهيد بوشرايا عمارة)
العيو7) (27( رقم) الصحراء) نجمة 
 99 للشركة:هي) املحددة  املدة  (-
رأ3) (- )تسعة وتسعو7 سنة(.) سنة)
مشلغ) في  الشركة  رأسمال  املال:حدد 
233 333.33درهم،)مجزأ على)2333 
للحصة) درهم  (233 فئة) من  حصة 
املساهمي7) على  مقسم  الواحدة.)
االثني7:)*)السيد محمد بنعمر):2333 
حصة)-)إدارة الشركة:)تسيير الشركة)
السيد) طرف  من  محددة  غير  ملدة 

محمد بنعمر)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/766.
2237I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

STE LAMKHILIL
إعال7 متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينشع رقم )3 العيو7 ، 
73333، العيو7 املغرب

STE LAMKHILIL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوا7 مقرها االجتماعي: تجزئة 
االمل 32 رقم 725 - - العيو7 

املغرب.
»إعال7 متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.29322

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(( مار3) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:32 رقم) قرار 
العام) الجمع  بمقت�سى  مايلي:)
 27/33/(3(( بتاريخ) االستثنائي 
 2333 تفويت) ( تقرر ما يلي):)•)
حصة في ملكية السيد الناجم مايدو)

لفائدة السيدة خيرة هالب)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:32 رقم) بند 
الناجم) السيد  استقالة  مايلي:)•)

مايدو من مهمته كمسير للشركة)•)
تعيي7 السيدة):)خيرة هالب كمسييرة)

وحيدة للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 االبتدائية بالعيو7 بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/765.
2235I

societe menara marrakech conseil plus

شركة برير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15
 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
شركة برير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار 

الدرب ويركا7 اسني الحوز - 73333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(3779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برير).
-2بيت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو رياض))مقاول(
-)مقاولة في التسير والخدمات

-3التصدير واالستيراد.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 
 73333 (- الدرب ويركا7 اسني الحوز)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.333 (: برير) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() برير  مصطفى  السيد 
الحوز) اسني  ويركا7  الدرب  دوار 

73333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) ياسر عنوانه)ا() برير  السيد 
 73333 الحوز) اسني  ويركا7  الدرب 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)237337.

2236I

AQUACOMPTE

AFFINITY IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AQUACOMPTE
 N°74 RUE(ZERHOUN(N°4

 RESIDENCE(KAWTAR ، 20140،
CASABLANCA MAROC

AFFINITY IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 32) زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 7 املكتب 
29 - 3733) الدار الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

536773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFFINITY IMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوا7 املقر االجتماعي):)32))زنقة)

مصطفى املعاني الطابق)7)املكتب)29 

- 3733))الدار الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (53 (: الدين) عز  مدير  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) ((53 (: السيد مدير محمد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) ((53 (: السيد كاوي عادل)

بقيمة)233)درهم للحصة).

حصة) ((53 (: السيد حداد خالد)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مدير عز الدين عنوانه)ا()

حي) (7 اقامة سكوير عمارة اب طابق)

السالم)3333))الدار الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() محمد  مدير  السيد 

267)الطابق)))الشقة)7)شارع غاندي)

3333))الدار الشيضاء)املغرب.

 ( عنوانه)ا() عادل  كاوي  السيد 
زنقة شجرة الدر درج)))طابق)7)شقة)

72)حي النخيل)3733))الدار الشيضاء)

املغرب.

 (2 السيد حداد خالد عنوانه)ا()
زنقة موزولي اقامة روزا ط2ش5)حي)

الشيضاء) الدار  ((3733 املستشفيات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مدير عز الدين عنوانه)ا()

حي) (7 اقامة سكوير عمارة اب طابق)

السالم)3333))الدار الشيضاء)املغرب.

 ( عنوانه)ا() عادل  كاوي  السيد 
زنقة شجرة الدر درج)))طابق)7)شقة)
72)حي النخيل)3733))الدار الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827753.

2237I

RENO BEL SARL

RENO BEL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RENO BEL SARL
6)، محج مر3 السلطا7 الطابق 

2 الشقة رقم 3 ، 3373)، 
الدارالشيضاء املغرب

RENO BEL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 6)، محج 
مر3 السلطا7 الطابق 2 الشقة 

رقم 3 - 3373) الدارالشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

537959
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) (37
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RENO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BEL SARL
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصحي) والصرف  السشاكة  تركيب 

والتدفئة والتكييف.
عنوا7 املقر االجتماعي):)6)،)محج)
مر3 السلطا7 الطابق)2)الشقة رقم)

3 - 3373))الدارالشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 533 (: السيد عشد الحق بلعيش)

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

السيدة ملياء)بلعيش):)533)حصة)

بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بلعيش) الحق  عشد  السيد 

ديار) اقامة  (3 لساسفة) عنوانه)ا()

لساسفة عمارة)3)))الشقة))2)ط)3 

)3)3))الدارالشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() بلعيش  ملياء) السيدة 
االلفة) (27 رقم) (72 زنقة) (3 الوفاق)

)3)3))الدارالشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بلعيش) الحق  عشد  السيد 

ديار) اقامة  (3 لساسفة) عنوانه)ا()

لساسفة عمارة)3)))الشقة))2)ط)3 

)3)3))الدارالشيضاء)املغرب

عنوانه)ا() بلعيش  ملياء) السيدة 
االلفة) (27 رقم) (72 زنقة) (3 الوفاق)

)3)3))الدارالشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)-.

2238I

STE FSMC SARL AU

STE ELHOR MINERAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU

 AV(HASSAN(II(MIDELT 08 38

 AV(HASSAN(II(MIDELT، 54350،

MIDELT maroc

 STE ELHOR MINERAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي رقم 269 

تجزئة الكرم ميدلت. - 57353 

ميدلت. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ELHOR MINERAL SARL

غرض الشركة بإيجاز):)*األحجار)

املعدنية

*)استيراد و التصدير.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

 57353 (- 269)تجزئة الكرم ميدلت.)

ميدلت.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رقم) السيد خالد الحر عنوانه)ا()

 57353 ميدلت.) الكرم  تجزئة  (269

ميدلت.)املغرب.

عنوانه)ا() الحور  اكبري  السيد 

ميدلت.)57353)ميدلت.)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رقم) السيد خالد الحر عنوانه)ا()

 57353 ميدلت.) الكرم  تجزئة  (269

ميدلت.)املغرب

عنوانه)ا() الحور  اكبري  السيد 

ميدلت.)57353)ميدلت.)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مار3) (22 االبتدائية بميدلت بتاريخ)

))3))تحت رقم)))3)/83 .

2239I
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              fiduciaire(abrouki(khadija

STE KHALID BOUZROUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 STE KHALID BOUZROUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي دوار ايكوت 

جماعة تسلطانت الحوز مراكش - 

73333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(3725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALID BOUZROUD

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري+منعش عقاراي+)التجارة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

الحوز) تسلطانت  جماعة  ايكوت 

مراكش)-)73333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: عثما7) بوزرود  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عثما7  بوزرود  السيد 
اململكة) الرياض  (293 الرفيعة) حي 
الرياض) (22762 السعودية) العربية 

السعودية).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عثما7  بوزرود  السيد 
اململكة) الرياض  (293 الرفيعة) حي 
الرياض) (22762 السعودية) العربية 

السعودية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مار3) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

))3))تحت رقم)233972.

2273I

مكتب الحسابات ح ل

COVEN IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
3) شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 3733)، الدار الشيضاء 

املغرب
COVEN IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 62 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

3333) الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536397

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COVEN IMMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقاري).

62)محج) (: عنوا7 املقر االجتماعي)
اللة ياقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

3333))الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة خاديري فريدة عنوانه)ا()

الشيضاء)3633))الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خاديري فريدة عنوانه)ا()

الشيضاء)3633))الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827627.
2272I

مكتب الحسابات ح ل

SOCIETE ORBETELLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
3) شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 3733)، الدار الشيضاء 

املغرب
SOCIETE ORBETELLO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا7 مقرها اإلجتماعي 62 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 
3333) الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
536399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( مار3) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE ORBETELLO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري و االشغال العامة.

62)محج) (: عنوا7 املقر االجتماعي)

اللة ياقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

3333))الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحمودي لحسن عنوانه)ا()

الشيضاء)3733))الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحمودي لحسن عنوانه)ا()

الشيضاء)3733))الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  التجارية 

مار3)))3))تحت رقم)827623.

227(I

fiduciaire(abrouki(khadija

STE RISALA INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

STE RISALA INFO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا7 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مفتاح الخير ب 63 العطاوية قلعة 

السراغنة - 73333 قلعة السراغنة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانو7) ((3(( فبراير) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RISALA INFO

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجهيزات املكتب)+املقاوالت)+)التجارة)

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا7 

قلعة) العطاوية  (63 الخير ب) مفتاح 

قلعة السراغنة) (73333 (- السراغنة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 233.333 مشلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.333 (: كمال) الساوري  السيد 

حصة بقيمة)233)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الساوري كمال عنوانه)ا()
العطاوية) (383 رقم) الزيتونة  تجزئة 

73333)قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الساوري كمال عنوانه)ا()
العطاوية) (383 رقم) الزيتونة  تجزئة 

73333)قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ السراغنة  بقلعة   االبتدائية 
رقم) تحت  ((3(( مار3) (27  

.223/(3((

2273I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RED PANDA COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»RED PANDA COFFEE « شـــركــــة
شــركـــة ذات الــمــســؤولــيـة الــمــحــدودة 

ذات الشريك الوحيد
الــمــقــر االجـتــمـاعــي: زاوية زنقة طارق 

ابن زياد و ابن عائشة ،ٳقامة
ٳكسل سيور،عمارة رقم 28 ، شقة 

رقم 6، مكتب رقم ) مراكش
تــــأســــيــــس

في) مؤرخ  عـرفـي  عـقـد  بـمـقـتـضــى 

7))فبراير)))3)،)تــم تــأســيـس شــركـة)

ذات) الــمـحـدودة  الــمــسـؤولــيــة  ذات 

الـمـمـيـزات) وذات  الوحيد  الشريك 

الــتــالــيـة:

الـتــســمــيــة):

(« (RED PANDA COFFEE«

الـمـحــدودة) الـمـسـؤولـيـة  شـركــة ذات 

ذات الشريك الوحيد).

هــدف الـــشــــركــة):

فـي) الــشــركـة  هـــدف  يــتـحــدد 

الـمـغــرب كـمــا فـي الـخــارج في:

متجر) سناك،) مقهى،) (•

حلويات.

الـعــمـلــيـات الـمـرتـشــطــة مــشـاشــرة آو)

الــمــذكــورة) باألهــداف  مــشــاشــرة  غــيـــر 

أعـــاله.

الــمـــقــــر االجـتـــمــاعــي للــشــركــة):

بــالــعــنــوا7) مــســتــقــرة  الــشــركــة 

الــتــالي):)زاوية زنقة طارق ابن زياد و ابن)

سيور،عمارة) ٳكسل  ،ٳقامة  عائشة)

رقم)28)،)شقة رقم)6،)مكتب رقم)) 

مراكش

مـــدة االســـتـــمـــرار):

تــاريـــخ) مـن  ابــتـــداء) سـنــة  (99

الــســجــل) فــي  الــشــركـة  تــســجـيـل 

الــتـــجــاري.

رأ3 الــــمـــــال):

في) مــحــدد  الــشـــركـــة  مـال  رأ3 

 (23.333,33( درهـــم) االف  عشرة 

 233 إلى) مــقــسـمــة  و  نــقــدا  مــسـددة 

233)درهــم للــحـــصــة) حـــصـة مـن فــئـة)

الــواحـــدة.

الـــشــريكـــــة الوحــيــدة:

 MOUNIA (: الــــســـيــــدة) (-

  BENYAKHLEF

 J L T Concorde (: الــسـاكــنة ب) (-

 Tower( Dubai( –( Émirats( Arabes

Unis

الـــمــتــــصــرفـــة:

تـقــوم بــتــســيـــيـر الـــشـركـة الــســيــدة)

لـمـدة) (MOUNIA BENYAKHLEF

غــيـر مـحـــدودة.

اإليــداع الــقــانــونــي):

وقــد تـم اإليـداع الــقـانـونـي للـشــركـة)

بــالـمــحـكـمــة) الــضــشط  بــكــتــابـة 

مار3) (25 يـــوم) بـمـراكــش  الــتـجــاريــة 

سـجـل) (233873 رقــــم) تـــحــت  ((3((

تـجـاري رقـــــم)5)36)2.

2277I
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املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

ملف رقم )/))3)

حساب رقم : )35)

كناش) عدلي  عقد  بمقت�سى 

 76( ضمن بعدد) (226 األمالك رقم)

صحيفة)787)بتاريخ)27)فبراير)2)3) 

التوثيق) قسم  االبتدائية  باملحكمة 

بمكنا3.

السالم) عشد  السيد  ورثة  باع 

غيتة) زوجته  ومنهم  الغشوري،)

رقم) و  ت  ب  الحاملة  احمد،) بن 
 3 رقم) (8 زنقة) الساكنة  737)53د 

الزرهونية مكنا3.
الشنتوي) الرفيع  عشد  للسيد 

 D333636 رقم) و  ت  ب  الحامل 

درب عي7 السفلي) (37 والساكن رقم)

اروامزين مكنا3.

جميع األصل التجاري الكائن رقم)

)3)شارع اروامزين مكنا3،)واملسجل)

بالسجل التجاري تحت رقم))5782،)

578(3 (،57828 (،57826 (،57827 

بثمن) قيمته  تحديد  وتم  (578(( و)

إجمالي قدره)63.333))درهم.

لذلك فإ7 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أ7 توضع 

التجارية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  يوما  ()25( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضشط

املحكمة التجارية مكنا3

20 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف رقم : 37/))3)

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تحويل الشخص) ((3(( فبراير) ((

الحاملة هدروجي،) بشرى  الذاتي 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة  (

بالسجل) واملسجلة  (C788736

التجاري تحت رقم)996)7)إلى شخص)

 STE PHARMACIE(معنوي تحت اسم

EL(WAHDA(BH(SARL(AU)شركة في)

تجزئة) الكائن مقرها  التأسيس  طور 

الوحدة رقم))69)وسال7،)مكنا3.
التجاري) األصل  تقييم  تم  وقد 

واملعنوية) املادية  العناصر  لجميع 

من أصول وخصوم للشيا7 املحاسبي)

 2.775.333 كحصص لشركة بقيمة)

درهم.

لذلك فإ7 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أ7 توضع 

التجارية بمكنا3 داخل أجل خمسة)

صدور) تاريخ  من  يوما  ()25( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضشط

4 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف الشيع رقم : ))3)/37

حساب رقم : 7)73

نص اإلشهار
ذة.مزياني) توثيقي  بمقت�سى عقد 

29)يناير) زينب،)املوثقة بفا3 بتاريخ)

))3))واملسجل بتاريخ)7))يناير)))3).

صويلح،) الهادي  عشد  (: الشائع)

C26355،)الساكن إقامة الفردو3،)

رقم)36،)حي الوفاء))،)طريق صفرو،)

فا3.

 C772535(،املشتري):)فؤاد قري�سي

الساكن زنقة بدر شاكر سياب،)إقامة)

البركة،)شقة)3)طابق)))حي))5.

بيع حق كراء)أصل تجاري لألصل)

ب) الكائن  (77327 رقم) التجاري 

 RUE AIN KHAIL N°5( ZQAQ

بثمن قدره) (ROMMANE FES, FES

53.333))درهم.

أجل) داخل  التعرضات  وتقشل 
تاريخ) من  يوما  ()25( عشر) خمسة 

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضشط

6 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مصلحة كتابة الضشط

التصفية القضائية لشركة جنيرال 
فيشري

ملف رقم 339-23-2357)
بيا7 بإيداع قائمة الديو7

)املادتا7 )73 و733 مدونة التجارة(
التصفية) دائني  علم  في  ليكن 
فيشري) جنيرال  لشركة  القضائية 
عمارة) االجتماعي  مقرها  الكائن 
امليناء) (،2 رقم) الشقة  لودوفا7،)

القديم،)أكادير.
قد) تحقيقها  تم  التي  الديو7  إ7 
وضعت قائمتها بكتابة الضشط لدى)
)مكتب) بأكادير) التجارية  املحكمة 
لكل) ويمكن  املقاولة() صعوبات 
شخص االطالع عليها بكتابة الضشط)
وتقديم مالديه من شكاوي للقا�سي)
املنتدب داخل أجل)25)يوما من تاريخ)

نشر هذا الشيا7 بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

10

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 2/))3)
حساب خصو�سي : 966)

 تقديم أصل تجاري كحصة 
في الشركة

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قدم السيد جناني) ((3(2 نوفمبر) (7
التعريف) لشطاقة  الحامل  محمد،)
 STE لشركة) (J53987 الوطنية)
 ALIMENTATION EL KHEDRA
بعمارة) االجتماعي  مقرها  الكائن 
أكادير) زنقة مراكش،) الحاج مشارك،)
جميع األصل التجاري الكائن بعمارة)
أكادير) زنقة مراكش،) الحاج مشارك،)

 (2326 التجاري) بالسجل  واملسجل 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
قدره) بمشلغ  الشركة  في  كحصة 

2.972.333)درهم.
وبذلك فإ7 رئيسة مصلحة كتابة)
أ7) ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 
ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()25( يوما) عشرة  الخمسة 
من) (87 الثانية طشقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
 رئيسة مصلحة كتابة الضشط

8 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري
ارسال رقم : 5)28/)) 

ملف رقم ))3)/)3
حساب خصو�سي : 977)

بيع أصل تجاري
في املحرر  الشيع  عقد   بمقت�سى 
2))ديسمبر)325))باع بموجشه السيد)
الحامل) ابريك  بن  السلمي  احمد 
 JE89893 لشطاقة التعريف الوطنية)
الحامل) اوتبرين  مصطفى  والسيد 
 J39(727 لشطاقة التعريف الوطنية)
التجاري) األصل  عناصر  جميع 
الكائن بالشارع الرئي�سي ملركز اورير،)
بن) إبراهيم  اوسو3  السيد  لفائدة 

التعريف) لشطاقة  الحامل  هللا  عشد 

الوطنية)JE(3(37)بثمن إجمالي قدره)

263.333)درهم.)

وبذلك فإ7 رئيسة مصلحة كتابة)

أ7) ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 

ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ()25( يوما) عشرة  الخمسة 

من) (87 للنشرة الثانية طشقا للمواد)

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيسة مصلحة كتابة الضشط

9 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم 33/))3)
حساب خصو�سي : 989)

تفويت أصل تجاري
في املحرر  الشيع  عقد   بمقت�سى 
باع بموجشه السيد) ((3(( يناير) ((7
لشطاقة) الحامل  امكور  احمد 
جميع) (J95(33 الوطنية) التعريف 
املسمى) التجاري  األصل  عناصر 
برقم) الكائن  (PHARMACIE ITRY
أكادير واملسجل) السالم  رياض  (295
بأكادير تحت رقم) التجاري  بالسجل 
لفائدة السيدة كوثر بداوي) (،25738
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
قدره) إجمالي  بثمن  (J536378

833.333)درهم.
وبذلك فإ7 رئيسة مصلحة كتابة)
أ7) ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 
ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()25( يوما) عشرة  الخمسة 
من) (87 للنشرة الثانية طشقا للمواد)

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيسة مصلحة كتابة الضشط

10 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

إرسال رقم : 332)
ملف رقم : 35/))3)

حساب خصو�سي : 3327
 تقديم أصل تجاري كحصة 

في الشركة
األصل) تقديم  عقد  بمقت�سى 
املؤرخ) الشركة  في  كحصة  التجاري 
في)7))يناير)))3))واملصحح اإلمضاء)
في)25)فبراير)))3))قدم السيد اوعلي)
التعريف) لشطاقة  الحامل  محمد،)
 STE لشركة) (BK72663 الوطنية)
 PHARMACIE LA SANTE ANZA
مقره) الكائن  التجاري  األصل  جميع 
االجتماعي رقم)6)حي األمل انزا،)أكادير)
 36388 التجاري) بالسجل  واملسجل 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
قدره) بمشلغ  الشركة  في  كحصة 

2.329.333)درهم.

وبذلك فإ7 رئيسة مصلحة كتابة)

أ7) ذي مصلحة  لكل  تعلن  الضشط 

ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) يوما  ()25( عشر) الخمسة 

من) (87 الثانية طشقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيسة مصلحة كتابة الضشط

95 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 37/))3)

حساب خصو�سي : 3333

 تقديم أصل تجاري كحصة 

في شركة

بموجب القانو7 األسا�سي املؤرخ)

االتفاق) وعقد  ((3(( يناير) (3 في)

))3))قدم السيد) يناير) (3 املؤرخ في)

 (OUAJJOU YOUNES( واجو يونس)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

بالسجل) واملسجل  (BE762259 رقم)

بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجاري 

أصله) كافة  (73738 رقم) تحت 

التجاري كحصة في الشركة املدعوة)

 PHARMACIE AGADIR BAY

والكائن مقرها االجتماعي) (SARL AU 

أكادير) مشروع  (23 عمارة) ((3 رقم)

قوم) والذي  أكادير  بنسركاو،) باي 

الحصص) مراقب  تقرير  حسب 

بثمن) ((3(( يناير) (3 في) املؤرخ 

درهم. (2.233.333 قدره) إجمالي 

وبذلك فإ7 رئيس مصلحة كتابة)

أ7) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) يوما  ()25( عشر) الخمسة 

 87 (،83 للنشرة الثانية طشقا للمادة)

و237)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضشط

96 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املقاولة

فسخ مخطط االستمرارية

 وفتح مسطرة تصفية قضائية

في مواجهة السيد عالء ادريس 

الشصري

ملف رقم 2/8338/88)3)

إشعار

 (3((/32 رقم) الحكم  بمقت�سى 

 (3(( مار3) فاتح  بتاريخ  الصادر 

رقم) املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  ((3(2/8338/88

التجارية بمراكش):

وفتح) االستمرارية  مخطط  بفتح 

في) القضائية  التصفية  مسطرة 

مواجهة السيد عالء)ادريس الشصري)

لدى) التجاري  بالسجل  املسجلة 

املحكمة التجارية بمراكش تحت رقم)

.227(5(

وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

بموجب) سابقا  املحددة  املدة  في 

مسطرة) بفتح  القا�سي  الحكم 

التسوية القضائية.

الرحيم) عشد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا.

سنديكا) بسالم  محمد  والسيد 

املركز) تجزئة  (23 (: والكائن) مصفيا 

ورزازات ص.ب)232.

الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طشقا)

 7(3 و) (729 (،587 ملقتضيات املواد)

من مدونة التجارة.

يمدد هذا اآلجل شهرين بالنسشة)

اململكة) خارج  القاطني7  للدائني7 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضشط

19

املحكمة التجارية بمراكش
هشة حقوق مشاعة في أصل تجاري

ملف رقم 8)/))3)

حساب رقم 7333

في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  ((3(( فبراير) (9

وهشت) ((3(( فبراير) (27 بتاريخ)

الحاملة) ضميري  نعيمة  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

الحي) بمراكش  الساكنة  (E22(385
رقم) (76 بلوك) الجنوبي  املحمدي 
لفائدة السيدة رشيدة ضميري) ((37

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
بمراكش) الساكنة  (E22(387 رقم)
الحي املحمدي الجنوبي بلوك)76)رقم)

.(37

من) املشاعة  الحقوق  جميع 

بمراكش) والكائن  التجاري  األصل 
الحي املحمدي الجنوبي بلوك)76)رقم)

واملعد لشيع األثواب بالتقسيط) ((37

التابع) التجاري  بالسجل  واملسجل 

تحت) بمراكش  التجارية  للمحكمة 
التحليلي) السجل  ورقم  (383 رقم)

 (328 فبراير) ((2 بتاريخ) (2(237(

واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

بمشلغ)53.333)درهما.

فعلى دائني الواهشة املذكورة أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال7  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال7 الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضشط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 9)/))3)

حساب رقم 7375

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  ((3(( فبراير) (26

قدم السيد) ((3(( فبراير) ((3 بتاريخ)

الحامل الحادمي  الحسن  موالي 
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رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
والساكن بإقامة مراكش) (E279(75
مراكش) أ3) الشقة  (5 بالزا عمارة ب)
 PHARMACIE AL FADL لشركة)
مقرها) الكائن  (MARRAKECH
تجزئة الشرف) (233 االجتماعي برقم)

مراكش في طور التأسيس.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
مراكش) الشرف  تجزئة  (233 برقم)
بالسجل) واملسجل  صيدلية  واملعد 
بجميع) (232786 التجاري تحت رقم)
عناصره املادية واملعنوية كحصة في)

شركة قوم بمشلغ)33.333))درهم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكور)
إلى) بتصريحاتهم  يتقدموا  أ7  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعال7 األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال7)

الثاني.
اإلعال7 األول

عن رئيس كتابة الضشط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : ))3)/3)
حساب رقم : 3))7

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
في) مسجل  ((3(( يناير) (23 بتاريخ)

مراكش تحت املراجع التالية):
(3((- (: املداخيل) كناش 
باستخالص) أمر  (33373(9-22372

.35(2
باعت):

 RIAD HEL’LO املسماة) الشركة 
شركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)
هو) الرئي�سي  ومقرها  درهم  (23.333
القصشة) رحالة  درب  (69 مراكش،)

املشور.
KERSAB)شركة) للشركة املسماة)
رأسمالها) املسؤولية،) محدودة 
233.333)درهم ومقرها الرئي�سي هو)
زنقة مسلم الطابق الثالث) مراكش،)

شقة)27)باب دكالة.

الكائن) التجاري  األصل  مجموع 
القصشة) رحالة  درب  (69 بمراكش،)

املشور.
واملقيد) الضيافة،) لدار  واملعد 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
من) (92352 رقم) تحت  بمراكش،)
من) و6728) اإليضاحي  السجل 
عناصره) بجميع  الترتيبي  السجل 

املادية واملعنوية.
 32(.397,87 بثمن إجمالي قدره)

تم اإلبراء)منه في العقد.
أعاله) املذكور  الشائع  دائني  على 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش،)داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال7  نشر 
الخامس عشر))25()من نشر اإلعال7)

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

16 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 5)/))3)
حساب رقم : 85)7

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  ((3(( فبراير) ((6
السيد) باع  ((3(3 فبراير) ((6 بتاريخ)
 ABDESSALAM اعزي) السالم  عشد 
التعريف) لشطاقة  الحامل  (AAZZI
الساكن) (EE(792(9 رقم) الوطنية 
76)سبيع) بمراكش درب القاسم رقم)
لفائدة السيد ايت الحمري عشد النبي)
الحامل) (ABDENBI AIT ELHAMRI
رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.EE73977
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
3)مستخرج من الدار) بمراكش،)رقم)
واملعد) ب،) حرف  (2 املسيرة) (36(
 Marchand الجاهزة) املالبس  لشيع 
 de vêtementsconfectionnés
رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 
676))2)من السجل التحليلي وتحت)
رقم)8)7)من السجل الترتيبي،)بجميع)
بمشلغ) واملعنوية  املادية  عناصره 

533.333)درهما.

أعاله) املذكور  الشائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش،)داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال7  نشر 
الخامس عشر))25()من نشر اإلعال7)

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضشط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع حق الكراء

ملف رقم : 7)/))3)
حساب رقم : 77)7

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  ((3(2 أبريل) ((8
السيد) باع  ((3(2 ماي) (22 بتاريخ)
خالد بولهنا الحامل لشطاقة التعريف)
الساكن) (E366723 رقم) الوطنية 
ازلي) (262 رقم) املنارة  رياض  بتجزئة 
مراكش لفائدة السيد محمد بولهنا)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
الكراء) حق  كافة  (E583667 رقم)
بتجزئة) الكائن  التجاري،) للمحل 
39)سيدي يوسف بن علي) 295)رقم)
مراكش واملعد للغرض التجاري)»بيع)
 87.533 بمشلغ) املستعمل») األثاث 

درهما.)
أعاله) املذكور  الشائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش،)داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال7  نشر 
الخامس عشر))25()من نشر اإلعال7)

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضشط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ييع أصل تجاري

ملف رقم : 3)/))3)
حساب رقم : 75)7

في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
27)ديسمبر)2)3))مسجل في مراكش

بتاريخ)26)ديسمبر)2)3))تحت املراجع)
22372- (: املداخل) كناش  (: التالية)
باستخالص):) امر  (3233372-(3(2
شركة) باعت  (،(3(2/93(35
 ROUGE MARRAKECH SARL
نوربيرت) جو7  بيريز  السيد  يمثلها 
 MBM DEVELOPPEMENT لشركة)
سوليي) السيد  يمثلها  (SARL
التجاري) األصل  جميع  فريديريك،)
درب) السالم  حي  بمراكش  الكائن 
واملسجل) (29 رقم) الكشير  الجامع 
بالسجل التجاري رقم)5))2)،)بثمن)
تم) درهم  (785.333 قدره) إجمالي 

اإلبراء)منه في العقد.
 ROUGE الشركة) دائني  على 
MARRAKECH SARL)الشائع املذكور)
إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعال7 األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال7)

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

19 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ييع أصل تجاري

ملف رقم : ))/))3)
حساب رقم : 37)7

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
السيدة) باعت  (،(3(2 نوفمبر) ((3
لشطاقة) الحاملة  ازري  مشاركة 
 E259753 رقم) الوطنية  التعريف 
 258 رقم) الشوهالي  بدرب  الساكنة 
سيشع مراكش لفائدة السيدة حليمة)
لشطاقة) الحاملة  املجدوب  ايت 
 EE56337 رقم) الوطنية  التعريف 
 283 رقم) الساقية  بدرب  الساكنة 
األصل) من  السد3  مراكش  سيشع 
بن) الكائن بسيدي يوسف  التجاري 
335)مراكش) علي درب الساقية رقم)
واملستلزمات) املنتوجات  لشيع  واملعد 
الششه صيدالنية واملسجل بالسجل)
بجميع) (23355( التجاري تحت رقم)
بمشلغ) واملعنوية،) املادية  عناصره 

25.333)درهم.
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أعاله) املذكور  الشائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال7  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال7 الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

20 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2)/))3)
حساب رقم : 5))7

في مؤرخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
مسجل) (،(3(2 ديسمبر) و32) ((7
بمراكش بتاريخ)6)يناير)))3)،)باعت)
 Claude شوفاليي) كلود  السيدة 
لشهادة) الحاملة  (CHEVALIER
(،E32(3(3P التسجيل املغربية رقم)
دوار) (،6 كلم) بتسلطانت،) الساكنة 
نيابة) أوريكة،) طريق  لكواسم،)
املسؤولية) املحدودة  الشركة  عن 
للشركة املحدودة) (RIAD EL KENZ
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

.VIALANSOCHA
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
بمراكش رياض لعرو3،)زنقة سيدي)
لتسيير) املعد  (،(68 رقم) بوعمر،)
املقيد) تقليدية،) سياحية  إقامات 
لدى) املمسوك  التجاري  بالسجل 
التجارية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
من) (38373 رقم) تحت  بمراكش 
بجميع) اإليضاحي  التجاري  السجل 
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره)

328.633)درهم.
فعلى دائني الشائع املذكورة أعاله)
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال7  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال7 الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

21 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 6)/))3)

حساب رقم 97)7

 تقديم أصل تجاري 
حصة في شركة

بمقت�سى عقد موثق أمام األستاذ)

بتاريخ) بمراكش  موثق  محدا  جمال 

بتاريخ ومسجل  ((3(( فبراير) (3 

استخالص) أمر  ((3(( فبراير) (27  

رقم)7975/))3))سجل اإليداع رقم)

22372-))3)-3339537)وصل رقم)

.(3((333522379

فاطمة) الذاتي  الشخص  قدم 

لشطاقة) الحاملة  الودغيري  الزهراء)

املسجلة) (E97567 رقم) التعريف 

 76357 رقم) التجاري  بالسجل 

بمراكش.

تحت) املعنوي  الشخص  لفائدة 

إسم شركة فارما�سي لشوراطوار لوبن)

 PHARMACIE LABORATOIRE

مسؤولية) ذات  شركة  (LE PONT

جميع) وحيد  شريك  ذات  محدودة 

األصل التجاري الكائن بمراكش حي)

لصيدلية) واملعد  (66 رقم) (2 املسيرة)

واملسجل) الطشية  التحاليل  ومختبر 

رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

درهم() (3.7(5,73 بمشلغ) (76357

 PHARMACIE شركة) في  حصف 

.LABORATOIRE LE PONT

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور)

إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعال7 األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال7)

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

93 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع حق الكراء
ملف رقم 7)/))3)

حساب 7322

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومسجل بمراكش) ((3(3 نوفمبر) ((3

بتاريخ)25)نوفمبر)2)3))باعت شركة)

 ENTREPRISE EL MALQUY«

(،DES( TRAVAUX( DIVERS«( SARL

تحت) التجاري  السجل  في  املسجلة 

مقرها) والكائن  بمراكش  (8923 رقم)

االجتماعي باملحل رقم)2)دوار بن دادا)

ممثلة في) جماعة السعادة مراكش،)

الحامل) محمد،) بوساكس  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

E265(73،)للشركة في طور التأسيس)

 BOUSSAGHIR( NEGOCE««

املمثلة في مسيريها القانونيي7) (SARL

بوالصغير) الجليل  عشد  السيدين 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

بتجزئة) والساكن  (E622635 رقم)

اسيف ب رقم)233)مراكش،)والسيد)

لشطاقة) الحامل  بوالصغير  عادل 

 EE3668(7 رقم) الوطنية  التعريف 

والساكن بدوار احناو تمزوزت سيدي)

عشد هللا غياث ايت اورير الحوز.

بجميع) الكراء) في  الحق  جميع 

بمراكش) الكائن  املعنوية  عناصره 

عمارة)96)شقة)27)شارع يوغوسالفيا)

أشغال) لنشاط  كمحل  واملعد  جليز 

واألشغال املختلفة الذي كا7) الشناء)

وذلك) للشركة،) اجتماعيا  مقرها 

بمشلغ)33.333))درهم.

فعلى دائني السيد الشائع املذكور)

الى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

في) وينتهي  األول  اإلعال7  تاريخ  من 

اليوم الخامس عشر من نشر االعال7)

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضشط

94 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشعار
شركة أوما3 طرادينك في شخص 

ممثلها القانوني
RC 40857

الصادر) الحكم  بمقت�سى 
امللف) في  ((3(( مار3) (3 بتاريخ)
الحكم) رقم  ((3((/8332/32 رقم)
التجارية) قضت املحكمة  ((3((/37

بطنجة):
التسوية) مسطرة  بفتح  (- (2
القضائية في مواجهة شركة أوما3)
 STE OMAS TRADING طرادينك)
في شخص ممثلها القانوني قضائيا،)
موثق) زنقة  (25 (: االجتماعي) مقرها 
طنجة) (،6 رقم) (3 الطابق) الروداني،)
واملسجلة بالسجل التجاري باملحكمة)

التجارية بطنجة تحت رقم)73857.
عن) التوقف  تاريخ  بتحديد  (- ((

الدفع منذ تاريخ فاتح أكتوبر)2)3).
3)-)بتعيي7 السيد محمد الزنطاري)
قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد)
الحسن) والسيد  له  نائشا  حجاجي 

مسكي7 سنديكا.
الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه 
املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
طشقا) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد)587.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

11

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشعار
شركة ألنا مودا ALANA MODA في 

شخص ممثلها القانوني
RC 16469

الصادر) الحكم  بمقت�سى 
امللف) في  ((3(( مار3) (3 بتاريخ)
الحكم) رقم  ((3((/8329/37 رقم)
التجارية) قضت املحكمة  ((3((/39

بطنجة):
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التصفية) مسطرة  بفتح  (- (2
القضائية في مواجهة شركة ألنا مودا)
في شخص ممثلها) (ALANA MODA
(:  القانوني قضائيا،)مقرها االجتماعي)
العوامة،) طنجة  الصناعية  املنطقة 
طنجة) (796 القطعة) املجد  تجزئة 
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

التجارية بطنجة تحت رقم)26769.
عن) التوقف  تاريخ  بتحديد  (- ((

الدفع منذ تاريخ)9))يناير)3)3).
3)-)بتعيي7 السيد محمد الزنطاري)
قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد)
الحسن) والسيد  له  نائشا  الحجاجي 

مسكي7 سنديكا.
الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه 
املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
طشقا) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد)587.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

12

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشعار
شركة كو إم كوسيرفيس ماروك 
ش.م.م في شخص ممثلها القانوني

RC 74313
الصادر) الحكم  بمقت�سى 
امللف) في  ((3(( مار3) (3 بتاريخ)
الحكم) رقم  ((3((/8332/39 رقم)
التجارية) قضت املحكمة  ((3((/38

بطنجة):
في) اإلنقاذ  مسطرة  بفتح  (- (2
كوسيرفيس  إم  كو  شركة  مواجهة 
 STE COEMCO ش.م.م  ماروك 
شخص) في   SERVICES MAROC
مقرها) قضائيا،) القانوني  ممثلها 
األول،) ادريس  شارع  (: االجتماعي)
 7 الطابق) طنجة،) مكاتب  إقامة 
واملسجل) طنجة  (،76 رقم) مكتب 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بطنجة تحت رقم)77323.

بتعيي7 السيد محمد سعيد) (- ((

والسيد) منتدبا  قاضيا  الحجاجي 

محمد الزنطاري نائشا له والسيد عز)

الدين العزوزي سنديكا.

الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه 

املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

طشقا) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار 

للمواد)587.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

13

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية القضائية 

إشعار

شركة كوماناف فيري ش.م في 

شخص ممثلها القانوني

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

رقم) امللف  في  ((3(( فبراير) (27

الحكم) رقم  ((3((/8332/3(

التجارية) قضت املحكمة  ((3((/35

بطنجة):

التصفية) مسطرة  فتح  بإعادة 

القضائية في مواجهة شركة كوماناف)

 STE COMANAV FERRY فيري)

عنوانها) القانوني  ممثلها  شخص   في 

67)شارع شكيب أرسال7،)تطوا7.
الزنطاري) محمد  السيد  بتعيي7 

قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد)

محمد) والسيد  له  نائشا  الحجاجي 

بنونة سنديكا.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

14

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

الشيع

ملف رقم : 26/))3)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضشط 

مصحح عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

 (3(2 أكتوبر) ((6 )اإلمضاءات بتاريخ)
وملحق عقد بيع أصل تجاري املصحح)
(،(3(( فبراير) (9 بتاريخ) اإلمضاءات 
الساكن) املعكار،) مو�سى  السيد  باع 
 25 بطنجة زنقة عقشة القصشة رقم)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  والحامل 
بالسجل) واملسجل  (A5937(8 رقم)
(،52766 التجاري بطنجة تحت رقم)
الكائن) التجاري  األصل  مجموع 
(،76 بطنجة شارع طارق بن زياد رقم)
بزعروجي،) يوسف  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
رقم)K35(396)وحددت قيمة األصل)
التجاري موضوع الشيع في مشلغ إجمالي)

قدره)233.333)درهم.
وعليه فإ7 جميع التعرضات تقدم)
بكتابة الضشط بهذه املحكمة داخل)
يوما ابتداء) ()25( أجل خمسة عشر)
من تاريخ النشر الثاني طشقا للفصل)

87)وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضشط

كمال معطاكة

28 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

التنازل
ملف رقم : 27/))3)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضشط 
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
 (3(( فبراير) (27 بتاريخ) اإلمضاءات 
خوية) السعدية  السيدة  تنازلت 
زنقة ب) (25 الساكنة بالعرائش رقم)
لشطاقة) والحاملة  السمارة  تجزئة 
 LA26676 رقم) الوطنية  التعريف 
بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجل 
مجموع) عن  (،225858 رقم) تحت 
األصل التجاري املخصص لشيع املواد)
الكائن) ()PROXI SHOP( الغذائية)
لفائدة) طنجة،) خليج  (29 بطنجة)
الحامل لشطاقة) السيد فؤاد الزاكي،)
 LA26663 رقم) الوطنية  التعريف 
مقابل مشلغ إجمالي قدره)23.333)درهم.

وعليه فإ7 جميع التعرضات تقدم)
بكتابة الضشط بهذه املحكمة داخل)
يوما ابتداء) ()25( أجل خمسة عشر)
من تاريخ النشر الثاني طشقا للفصل)

87)وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضشط
كمال معطاكة

29 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
 ملف صعوبة املقاولة 
رقم 2/8332/33)3)

 ملف التصفية القضائية 
رقم )/8333/))3)

إشعار بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
 (3((/32 ))3))تحت رقم) ))مار3)
رقم) املقاولة  صعوبة  ملف  في 
املحكمة) قضت  (،(3(2/8332/33
مسطرة) بفتح  بوجدة  التجارية 
التصفية القضائية في مواجهة شركة)
 STE MORALEX »موراليكس»)
SARL)رقم سجلها التجاري باملحكمة)
 88(3 رقم) بالناضور  االبتدائية 
عنوانها بزنقة أوالد لحسن،) تحليلي،)

رقم)73،)حي أوالد ميمو7،)الناضور.
أردوز) جواد  األستاذ  وبتعيي7 
ابراهيم) واألستاذ  منتدبا  قاضيا 
اليوسفي نائشا له وتعيي7 السيد عشد)
املسطرة) في  سنديكا  أعراب  الرحيم 
بلقايد) عمارة  أنوال،) شارع  )عنوانه 
وحدد) وجدة() (،23 الشقة) (( طابق)
تاريخ التوقف عن الدفع في)28)شهرا)

السابقة على فتح املسطرة.
الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
هذا اإلشعار بالجريدة الرسمية طشقا)
من مدونة) و3)7) (729 (،587 للمواد)

التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضشط

9
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املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد تنازل

 عن أصل تجاري
ملف رقم : ))3)/27
حساب رقم : )53)

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،(3(2 ديسمبر) (33 بتاريخ) اإلمضاء)
فبراير) (26 بتاريخ) بوجدة  مسجل 
العالي) عشد  السيد  تنازل  (،(3((
حي القد3) الساكن بوجدة،) رشيد،)

زنقة لويزة رقم)73.
الساكن) دوايري،) عمر  للسيد 
بوجدة،)شارع الحسن الثاني رقم)33.
املعد) التجاري  عن جميع األصل 
لشيع املعدات املنزلية،)الكائن بوجدة،)
(،2 شارع عالل الف�سي تقسيمة رقم)
رقم) تحت  التجاري  بالسجل  املقيد 

28978،)مقابل)2)درهم رمزي.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقشل 
التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية)-)تطشيقا للمادة)87)من مدونة)

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء):)بنحمزة محمد

136 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مصلحة صعوبات املقاولة
السنديك : محمد العمراوي

التصفية القضائية
بياع بإيداع قائمة الديو7 تطشيقا 

للمادة 8)7 من مدونة التجارة
شركة) أجراء) علم  في  ليكن 
سيكيوريتا3 الكائن مقرها)373-366 
بشارع محمد الخامس،)الدار الشيضاء.
أ7 قائمة بديو7 األجراء)قد وضعت)
بكتابة ضشط املحكمة التجارية بالدار)
مكتب التصفية القضائية) الشيضاء/)
عليها) االطالع  الشركة  ويمكن ألجراء)
التجارية) املحكمة  ضشط  بكتابة 
بالدار الشيضاء)ورفع دعوى للمحكمة)
املختصة))داخل أجل شهرين من نشر)

هذه القائمة.
عن رئيس كتابة الضشط

15

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التصفية القضائية في 

حق شركة كابيمار املغرب 25
إشعار

الصادر) ((3 رقم) بمقت�سى حكم 
بامللف رقم) ((3(( فبراير) (27 بتاريخ)
املحكمة) لدى  ((3((/8333/32
الذي ق�سى) الشيضاء) الدار  التجارية 
القضائية) التصفية  مسطرة  بفتح 
ذات) املغرب  كابيمار  شركة  حق  في 
السجل التجاري رقم)92575)والكائن)
اوالد) املنطقة  االجتماعي  مقرها 
بوسكورة وعي7 السيد انس) صالح،)
نائشه) منتدبا  قاضيا  ابوخصيب،)
محمد أمي7 جالبي والسيدة ابتسام)
حرار سنديكا الكائن مكتبها املحكمة)

التجارية الدار الشيضاء.
الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسشة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائني7 القاطني7 خارج اململكة)
 729 (،587 للمواد) طشقا  املغربية 

و3)7)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضشط

16

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233726
حساب رقم : 26829

عقد تقدمة
الحامل) فاخر  الدين  نور  السيد 
 BH (26775 للشطاقة الوطنية رقم)
الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
الشيضاء)تحت رقم)353733)وبصفته)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)
خصائصها كالتالي):)تم التصريح على)
طشيعية) بتقدمة  القيام  تم  (: مايلي)
 PHARMACIE ABOU لشركة)
ذات) شركة  (ILYASS SARL AU
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ج ه) (2 3عمارة) مقرها االجتماعي ب)
))سيدي مومن الدار) حي الفضل) (9

الشيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
ه) ج  (2 عمارة) (3 ب) الشيضاء) بالدار 
))سيدي مومن الدار) حي الفضل) (9
واملسجل بالسجل التجاري) الشيضاء)

بالدار الشيضاء)تحت رقم)353733.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

140 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : )23377
حساب رقم : )2725

عقد تقدمة
الحامل) الهودار  سلوى  السيدة 
 BH 572936 للشطاقة الوطنية رقم)
الطشيعي) للشخص  ممثلة  بصفتها 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
الشيضاء)تحت رقم)396937)وبصفتها)
مسيرة وحيدة لشركة في طور التكوين)
التصريح) تم  (: كالتالي) خصائصها 
بتقدمة) القيام  تم  (: مايلي) على 
 PHARMACIE لشركة) طشيعية 
 FATIMAZAHRA AHL SALAM
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
االجتماعي ب السالم)))تجزئة ج)227 

أهل الغالم الدار الشيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)
 227 تجزئة ج) (( الشيضاء)ب السالم)
واملسجل) الشيضاء) الدار  أهل الغالم 
الشيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)396937.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

141 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 8)2335
حساب رقم : 66)28

عقد تقدمة
الحاملة) ارسكي  الهام  السيدة 
 B595727 رقم) الوطنية  للشطاقة 
الطشيعي) للشخص  ممثلة  بصفتها 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجلة 
الشيضاء)تحت رقم)352838)وبصفتها)
مسيرة وحيدة لشركة في طور التكوين)
خصائصها كالتالي):)تم التصريح على)
طشيعية) بتقدمة  القيام  تم  (: مايلي)
 PHARMACIE DOUAA لشركة)
شركة) (ESSALAMA SARL AU
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
السالم) ب  االجتماعي  مقرها  واحد 
سيدي) (2( بلوك رقم) (2 مجموعة) (3

عثما7 الدار الشيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
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من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)
 2 مجموعة) (3 السالم) بحي  الشيضاء)
الدار) عثما7  سيدي  (2( رقم) بلوك 
واملسجل بالسجل التجاري) الشيضاء)

بالدار الشيضاء)تحت رقم)352838
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

142 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233533
حساب رقم : 28322

عقد تقدمة
الحاملة) ارسكي  ايما7  السيدة 
 BE577(67 رقم) الوطنية  للشطاقة 
الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
الشيضاء)تحت رقم))9393))وبصفته)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)
خصائصها كالتالي):)تم التصريح على)
طشيعية) بتقدمة  القيام  تم  (: مايلي)
 PHARMACIE ARESKI لشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
رقم) (8 زنقة) (2 االجتماعي بحي األمل)

59)الدار الشيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه االنشاء) االنتفاع ابتداء)

)الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)
الشيضاء)بحي األمل)2)زنقة)8)رقم)59 
بالسجل) واملسجل  الشيضاء) الدار 
رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

.(9393(
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

143 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : )23353 
حساب رقم : 28322

عقد تقدمة
الحاملة) ارسكي  ايما7  السيدة 
 B396((6 رقم) الوطنية  للشطاقة 
الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
الشيضاء)تحت رقم))27378)وبصفته)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)
خصائصها كالتالي):)تم التصريح على)
طشيعية) بتقدمة  القيام  تم  (: مايلي)
 PHARMACIE SBATA CASA(لشركة
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
شارع الساقية) ((59-(62 االجتماعي)
الجماعة قرية  (5 جميلة)  الحمراء)

)الدار الشيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)
الساقية) شارع  ((59-(62 الشيضاء)
الجماعة)) قرية  (5 جميلة) الحمراء)
بالسجل) واملسجل  الشيضاء) الدار 
رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

.27378(

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

144 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233537
حساب رقم : 9)283

عقد تقدمة
الحامل) الجعيدي  علي  السيد 
 BE663337 رقم) الوطنية  للشطاقة 
الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
الشيضاء)تحت رقم)296)32)وبصفته)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)
التصريح) تم  (: كالتالي) خصائصها 
بتقدمة) القيام  تم  (: مايلي) على 
 PHARMACIE لشركة) طشيعية 
AHMED ALI SARL AU)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي بتجزئة الفتح رقم)
الدار) (59 رقم) معروف  سيدي  (63

الشيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
رقم) الفتح  بتجزئة  الشيضاء) بالدار 
الشيضاء) الدار  معروف  سيدي  (63
بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

الشيضاء)تحت رقم)296)32.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

145 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233576

حساب رقم : 3)286

عقد تقدمة
غيات) الحق  عشد  السيد 

رقم) الوطنية  للشطاقة  الحامل 

للشخص) ممثل  بصفته  (BK939(2

بالسجل) ومسجل  الطشيعي 

رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

مسير) وبصفته  ((7(77(/393796

التكوين) طور  في  لشركة  وحيد 

خصائصها كالتالي):)تم التصريح على)

طشيعية) بتقدمة  القيام  تم  (: مايلي)

 ALFORJANE SARL AU لشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي) مقرها  واحد  بشريك 

 5 الرقم) املومن  شارع عشد  ((3( ب)
زنقة السراغنة)) (268 الطابق األر�سي)
السراغنة) زنقة  (276 الشيضاء) الدار 

الدار الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

املومن) شارع عشد  ((3( ب) الشيضاء)
زنقة) (268 األر�سي) الطابق  (5 الرقم)
زنقة) (276 الشيضاء) الدار  السراغنة 

واملسجل) الشيضاء) الدار  السراغنة 

الشيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)393796/)77)7).

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

146 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233578

حساب رقم : 28682

عقد تقدمة
الحامل) رامي  محمد  السيد 

 BE8(876 رقم) الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء)تحت رقم)732887)وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

التصريح) تم  (: كالتالي) خصائصها 

بتقدمة) القيام  تم  (: مايلي) على 

 RAMI INVEST لشركة) طشيعية 

 ET DEVELOPPEMENT 2 SARL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

بشريك واحد مقرها االجتماعي بزاوية)

الشاطنية) وزنقة  انزرا7  بئر  شارع 

إقامة الوردة الدار الشيضاء)الطابق)) 

الرقم)6)الدار الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

بزاوية شارع) الدار الشيضاء) الشيضاء)

إقامة) الشاطنية  وزنقة  انزرا7  بئر 

الوردة الدار الشيضاء)الطابق)))الرقم)

بالسجل) واملسجل  الشيضاء) الدار  (6

رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

.732887

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

147 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233553

حساب رقم : 28697

عقد تقدمة
الحاملة) بناني  مريم  السيدة 

 BE666887 رقم) الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي) للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجلة 

الشيضاء)تحت رقم)98736))وبصفتها)

مسيرة وحيدة لشركة في طور التكوين)

التصريح) تم  (: كالتالي) خصائصها 

بتقدمة) القيام  تم  (: مايلي) على 

 PHARMACIE AL لشركة) طشيعية 

 ANDALOUSSIA CASABLANCA

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

مقرها) واحد  بشريك  محدودة 

االجتماعي ب)6)2)زنقة دوم بيرينيو7)

حي فرانس فيل)))الدار الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

6)2)زنقة) الدار الشيضاء)ب) الشيضاء)

دوم بيرينيو7 حي فرانس فيل)))الدار)

واملسجل بالسجل التجاري) الشيضاء)

بالدار الشيضاء)تحت رقم)98736).

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

148 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233556

حساب رقم : 28782

تفويت حق اإليجار
الوهاب) فوت ورثة املرحوم عشد 

لطيفة،) برادة  السيدة  (: بنجلو7)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
.B77353(رقم

الحاملة) سناء،) بنجلو7  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE737699

الحامل) محمد،) بنجلو7  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE776963

الحاملة) نادية،) بنجلو7  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE58237(

الحاملة) رجاء،) بنجلو7  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE737698

الحاملة) يونس،) بنجلو7  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE673876

الحاملة) السيدة بنجلو7 سلوى،)

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE779(

الحامل) عادل،) رايس  السيد  إلى 

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.BE779672

للمحل) اإليجار  حق  مجموع 

 37 التجاري الكائن بالدار الشيضاء،)
زنقة الرباط.

الوهاب) عشد  أجله  من  الذي 
التجاري) بالسجل  مسجل  بنجلو7 

الشيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)6)2372.

تسجل) التعرضات  فإ7  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

149 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233558

حساب رقم : 28873

عقد تقدمة
السيد غفير عشد الكريم الحامل)

 B689( رقم) الوطنية  للشطاقة 

الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 

بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 

الشيضاء)تحت رقم)82957))وبصفته)

مسير وحيد لشركة في طور التكوين)

التصريح) تم  (: كالتالي) خصائصها 

بتقدمة) القيام  تم  (: مايلي) على 

 LA SOCIETE لشركة) طشيعية 

 CAMPING CARAVANING

 INTERNATIONAL DESSERTE

DES PLAGES SARL AU)شركة ذات)

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

طريق) (26 كلم) االجتماعي ب  مقرها 

ازمور دار بوعزة الدار الشيضاء.

تم مساهمة في الشركة املذكورة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 

للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 

توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)

النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)

الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

 26 كلم) ب  الشيضاء) الدار  الشيضاء)

طريق ازمور دار بوعزة الدار الشيضاء)

بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

الشيضاء)تحت رقم)82957).

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

150 مكرر



عدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3))الجريدة الرسمية   5962

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233563
حساب رقم : 28869
تفويت الحق في الكراء

ركاب) ادريس  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
شركة) لفائدة  (BE75(373
طرف) من  املمثلة  (EATALIONO
مطر) مطر  حسن  حيدر  السيد 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
جميع) كراء) في  الحق  (BW0088OU
عشد) زنقة  (93 ب) الكائن  املحل 
الشيضاء) الدار  املعاريف  راجع  الـله 
رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.395773
تسجل) التعرضات  فا7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

151 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233576
حساب رقم : 28876

بيع أصل تجاري
التازي) نعيمة  السيدة  فوتت 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
محمد) السيد  لفائدة  (B327(77
التعريف) لشطاقة  الحامل  بونجا 
امحمد) السيد  (L753787 الوطنية)
التعريف) لشطاقة  الحامل  بونجا 
الوطنية)L3(7369)السيد نور الدين)
التعريف) لشطاقة  الحامل  بونجا 

.L379692(الوطنية
وهو) التجاري  األصل  مجموع 
بالدار) املالبس  لشيع  مخصص 
335)شارع محمد الساد3) الشيضاء)
وغير) (2( قسارية الشاوية محل رقم)

املسجل بالسجل التجاري.
تسجل) التعرضات  فا7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

رئيس كتابة الضشط

152 مكرر

)املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233568

حساب رقم : 28962

تفويت حقوق مشاعة في أصل 
تجاري

ضريف) ابراهيم  السيد  فوت 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

الحسن) السيد  لفائدة  (B77(83

التعريف) لشطاقة  الحامل  ضريف 
BE76(937)جميع الحقوق) الوطنية)

األصل) في  يملكها  التي  املشاعة 

وهو عشارة عن) (2/( التجاري بنسشة)

بالدار) الغذائية  املواد  لشيع  محل 

رقم) تجزئة  سفيا7  تجزئة  الشيضاء)

واملسجل) معروف  سيدي  (237

بالسجل التجاري رقم))77883.

تسجل) التعرضات  فا7  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

153 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء

ملف رقم : 233573

حساب رقم : 28969
تفويت أصل تجاري

ابن) حورية  السيدة  ورثة  فوت 

الكتاني) محمد  السيد  شقرو7 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

شادي) احمد  السيد  (C 2376(9

التعريف) لشطاقة  الحامل  الكتاني 

ايمن) السيد  (BE797837 الوطنية)

التعريف) لشطاقة  الحامل  الكتاني 

منال) السيدة  (BE879688 الوطنية)

التعريف) لشطاقة  الحاملة  الكتاني 

آمنة) السيدة  (BE833396 الوطنية)

التعريف) لشطاقة  الحاملة  بنعددة 

الوطنية)B55(33)لفائدة السيد عمر)

لشطاقة) الحامل  الوزاني  الشاهدي 

.BK(639(3(التعريف الوطنية

كجموع األصل التجاري وهو عشارة)
املسماة) عن صيدلية بالدار الشيضاء)
صيدلية الفضل عي7 الشق رقم)296 
بالسجل) واملسجل  السمارة  شارع 

التجاري رقم)6)939).
تسجل) التعرضات  فا7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  مكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

154 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : )23357
حساب رقم : 28993

عقد تقدمة
السيد عشد الناصر ملسفر الحامل)
 B53358 رقم) الوطنية  للشطاقة 
الطشيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
الشيضاء)تحت رقم)88)293)وبصفته)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)
على) تصريح  تم  كالتالي  خصائصها 
طشيعية) بتقدمة  القيام  تم  (: مايلي)
 SOCIETE PHARMACIE لشركة)
ذات) شركة  (PITCHOU SARL AU
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
 23 6)-7))زنقة) مقرها االجتماعي ب)

درب الفقراء)الدار الشيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطشيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصشح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكو7 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكو7 لها أيضا)
النهائي لهذه) االنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)
الشيضاء)6)-7))زنقة)23)درب الفقراء)
بالسجل) واملسجل  الشيضاء) الدار 
رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

.293(88

تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 

بمكتب السجل التجاري.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

155 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233577
حساب رقم : 29335
تفويت حق الكراء

فنو7) الحسن  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
شركة) لفائدة  (B5(6995 ( رقم)
من) املمثلة  (BATTERY SERVICE
الحامل) لحسني  مراد  السيد  طرف 
 BB98525(لشطاقة التعريف الوطنية
املتواجد) الكراء) في  الحق  مجموع 
بالدار الشيضاء)833)شارع ابي شعيب)
التجاري) بالسجل  واملسجل  الدكالي 

رقم)62737).
تسجل) التعرضات  فإ7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  بمكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

156 مكرر

املحكمة التجارية بالدار الشيضاء
ملف رقم : 233576
حساب رقم : 29336

بيع أصل تجاري
الرحما7) عشد  السيد  فوت 
التعريف) لشطاقة  الحامل  العشداري 
السيد) لفائدة  (B7322(2 الوطنية)
لشطاقة) الحامل  العشدري  ر�سى 

.BB2((997(التعريف الوطنية
وهو) التجاري  األصل  مجموع 
عشارة عن محل لشيع املواد الغذائية)
بالتسقيط واملتواجد بالدار الشيضاء)
سيدي) (27 رقم) (39 زنقة) طارق  حي 
البرنو�سي واملسجل بالسجل التجاري)

رقم)83783).
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تسجل) التعرضات  فإ7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
بالدار) التجاري  السجل  بمكتب 
عشر) خمسة  أجل  داخل  الشيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضشط

157 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعشة صعوبة املقاولة

ملف حكم تصفية قضائية لشركة 
صيدلية النعيم

ملف رقم )/))3)
إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
 3 بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
في امللف التجاري رقم) ((3(( مار3)
(،22 عدد) حكم  ((3(2/8329/29
بالرباط) التجارية  املحكمة  قضت 
بتحويل مسطرة التسوية القضائية)
الشقالي) سامية  للسيدة  املفتوحة 
صاحشة صيدلية النعيم إلى تصفية)
التجاري) السجل  ذات  قضائية 

.65383
شارع) االجتماعي  مقرها  الكائن 
االجتهاد بلوك)33)حي يعقوب املنصور)

الرقم)83)الرباط.
وعينت السيدة ليلى عشو قاضية)

منتدبة.
سحنو7) الحق  عشد  والسيد 
سنديكا والكائن زنقة املحمدية عمارة)

3)مكرر الشقة)7)حسا7 الرباط.
وحددت تاريخ التوقف عن الدفع)
في الثمانية عشر شهرا السابقة لهذا)

الحكم.
الدائني7) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعي7) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسشة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائني7 القاطني7 خارج اململكة)
املغربية طشقا للمواد)587)و)3)7)من)

مدونة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضشط

119

املحكمة التجارية بالرباط
شعشة صعوبات املقاولة

ملف تصفية قضائية لشركة أوميكا 
نيتوورك

 رقم : 25/)328/833)
اسم السنديك : عادل فاخر
بيا7 بإيداع قائمة الديو7

)املادتي7 )73 و 733 من مدونة 
التجارة(

ليكن في علم العموم أ7 الديو7)
مسطرة) إطار  في  تحقيقها  تم  التي 
أوميكا) لشركة  القضائية  التصفية 
قد وضعت قائمتها بكتابة) نيتوورك،)
التجارية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط)-)شعشة صعوبات املقاولة-.
ملقتضيات) وتطشيقا  عليه،) وبناء)
من مدونة التجارة يمكن) (73( املادة)
لألغيار االطالع عليها وتقديم ما لديهم)
أجل) داخل  ومطالب  شكايات  من 
الشيا7) هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  (25

بالجريدة الرسمية.
االطالع) شخص  لكل  يمكن  كما 
تطشيقا) الضشط  بكتابة  عليها 
مدونة) من  (733 املادة) ملقتضيات 

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

120

املحكمة التجارية بالرباط
بيا7 بإيداع أمر توزيع منتوج 

التصفية القضائية لشركة فاست 
ديزاين

)املادة 668 من مدونة التجارة(
شعشة صعوبات املقاولة
ملف تصفية قضائية
رقم : 338/28/76)

ملف التوزيع
رقم : 3/8337/29)3)
بتاريخ 23 مار3 ))3)

أمر رقم 5)2
املعنيي7) األطراف  علم  في  ليكن 
منتوج) توزيع  أمر  إيداع  تم  قد  أنه 
فاست) لشركة  القضائية  التصفية 
ديزاين الخاضعة للتصفية القضائية)
املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 
شعشة صعوبات) (- بالرباط) التجارية 

املقاولة.

ملقتضيات) وتطشيقا  عليه،) بناء)
من مدونة التجارة يمكن) (668 املادة)
التوزيع،) بهذا  املعنيي7  لألطراف 
الطعن فيه باالستئناف داخل أجل)
الشيا7) هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  (25

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

121

املحكمة التجارية بالرباط
بيا7 بإيداع قائمة الديو7

)املادتي7 )73-733 من مدونة 
التجارة(

شعشة صعوبات املقاولة
ملف تصفية قضائية

لشركة مارتيلي وشركاؤه املغرب
رقم : 327/8333/75)

اسم السنديك
حسو7 عشد الرحيم

ليكن في علم العموم أ7 الديو7)
مسطرة) إطار  في  تحقيقها  تم  التي 
مارتيلي) لشركة  القضائية  التصفية 
وشركاؤه املغرب قد وضعت قائمتها)
املحكمة) لدى  الضشط  بكتابة 
شعشة صعوبات) (- بالرباط) التجارية 

املقاولة.
ملقتضيات) وتطشيقا  عليه،) بناء)
من مدونة التجارة يمكن) (73( املادة)
لألغيار اإلطالع عليها وتقديم ما لديهم)
أجل) داخل  ومطالب  تشكيات  من 
الشيا7) هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  (25

بالجريدة الرسمية.
اإلطالع) شخص  لكل  يمكن  كما 
عليها بكتابة الضشط تطشيقا ملقتضيات)

املادة)733)من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

122

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم :  25/))3)

حساب رقم 7)79
الطرف األول):

الشطاقة) رقم  كثير،) سفيا7 
مغربي) (، (A 798736 ( الوطنية)

الجنسية.

الطرف الثاني):
 STE RENAISSANCE EXPRESS

.SARL AU
كثير،) سفيا7  القانوني،) مسيرها 
 2(5 رقم) (5 أمل) (:  مقرها االجتماعي)

ح ي م الرباط.
 GLACES ( (: التجاري) األصل 

.AUTO
العنوا7):)أمل)5)رقم)5)2)ح ي م)

الرباط.
رقم السجل التجاري):)3)952.

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
بالرباط) باملحكمة  التجاري  السجل 
يوما من) (25 إلى غاية خمسة عشر)

صدور اإلعال7 الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة السجل التجاري

7 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف بيع رقم : 27/))3)

حساب رقم : 7937
الطرف األول):

ورثة العامري عشد الكشير وهم):
لشطاقة) الحاملة  العامري،) نجاة 

التعريف الوطنية رقم)A(756(8)؛
الحاملة لشطاقة) كريمة العامري،)

التعريف الوطنية رقم)A73268)؛
لشطاقة) الحاملة  العامري،) أمال 

التعريف الوطنية رقم)A72(535)؛
الحامل لشطاقة) عثما7 العامري،)

.A7(63(3(التعريف الوطنية رقم
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  صفية،) الناصري 
مغربية) (A35676 الوطنية) التعريف 

الجنسية.
تعليم) مدرسة  (: التجاري) األصل 

السياقة.
الشرقية) القطعة  ((( (: العنوا7)
رقم) الرباط  ح.ي.م،) الجمعة  سوق 

السجل التجاري):))39)22.
بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
 (25( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعال7 الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة السجل التجاري

8 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 3/))3)

حساب خصو�سي رقم 3786)

حرر) موثق  عقد  بمقت�سى 

رشيد) األستاذ  بمكتب  بالقنيطرة 

هيشة بتاريخ)7)يناير)2)3))باع السيد)

 ABDELKADER غندور) القادر  عشد 

 RHANDOUR, MAROCAIN CIN

الكائن) التجاري  األصل  (،G2796(7

بقعة) حدادة  الحوزية  تجزئة  (: ب)

واملستغل) القنيطرة،) بلوك ف  ((73

التجاري) بالسجل  واملقيد  كمقهى،)

بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

والذي تم تقديره) (73537 تحت رقم)

ب)983.333)درهم لفائدة كل من):

 AHMED HITI, السيد)

.MAROCAIN CIN L229573

 EL HAMDI FATIMA, السيدة)

.MAROCAINE CIN LC63526

 NOUREDDINE HITI, السيد)

.MAROCAIN CIN LC87332

 YOUNESS HITI, السيد)

.MAROCAIN CIN LC275379

 MOUHSSINE HITI, السيد)

.MAROCAIN CIN LC((9539

 ADIL HITI, MAROCAIN(السيد

لكل) (2/6 بنسشة) (.CIN GM283(73

واحد منهم.

فعلى دائني الشائعة املذكورة أعاله)

أ7 يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة)

أجل داخل  بالقنيطرة   االبتدائية 

النشرة) تاريخ  من  ابتداء) يوما  (25  

من مدونة) (87 الثانية طشقا للفصل)

التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

اإلمضاء):)كوثر الشاوي

منتدبة قضائية من الدرجة الثانية

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم 35/))3) 
حساب رقم 78335
تفويت أصل تجاري

بناء)على عقد توثيقي تلقاه األستاذ)
بالقنيطرة،) موثق  بلخياط،) عماد 
واملؤرخ بالقنيطرة في)9)فبراير)))3) 
والذي بمقتضاه) (،(3(( فبراير) و27)
الحامل) يقر السيد بوبكر سيحيدة،)
رقم) للتعريف  الوطنية  للشطاقة 
التجاري،) األصل  جميع  (،A75259
واملسمى) واملتمثل في حمام تقليدي،)
التجاري) بالسجل  واملقيد  »األما7»،)
 ADAM لفائدة شركة) (،53773 رقم)
ش.و،) (- ش.م.م) (PATRIMOINE
بسال،) االجتماعي  مقرها  والكائن 
قيسارية األقوا3،)طريق القنيطرة،)
واملقيدة) (.8 رقم) (،( عمارة مصطفى)
بالسجل التجاري رقم):)9937)،)رقم)
(،37793735 (: الضريبي) التعريف 
(: رقم) للمقاولة  املوحد  والرقم 
وذلك بثمن) (،33((57372333363
تم) والذي  درهم،) (5(3.333 قدره)
أداؤه واإلبراء)منه بالكيفية املشينة في)

العقد.
بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بسال إلى غاية خمسة عشر))25()يوما)

من صدور اإلعال7 الثاني.
النشرة الثانية

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
تفويت الحق في الكراء

إ7 رئيس مصلحة كتابة الضشط)
باملحكمة االبتدائية بتطوا7،)تطشيقا)
مدونة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 

التجارة،)القانو7 رقم)29-95 :
رسمي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 
عادل) املنظري  ذ.) طرف  من  محرر 
يناير) (32 بتاريخ) بتطوا7،) املوثق 
سليما7) آيت  السيد  فوت  (،(3((
لشطاقة) الحامل  ياسي7  محمد 
حق) (،L387757 الوطنية) التعريف 
الجيش بشارع  الواقع  املحل  كراء)

رقم) بدو7  الرفاعي  عمارة  امللكي 

األثاث) لشيع  واملخصص  تطوا7،)

املستعمل،)واملقيد بالسجل التجاري))

تحت) بتطوا7  االبتدائية  باملحكمة 

السيد) لفائدة  وذلك  ((66(6 رقم)

لشطاقة) الحامل  سعد  اليوسفي 

.L329(3(التعريف الوطنية

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (25 بتطوا7 وذلك إلى غاية)

صدور اإلعال7 الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضشط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا7

بيع نصف األصل التجاري

إ7 رئيس مصلحة كتابة الضشط)

باملحكمة االبتدائية بتطوا7.

تطشيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانو7 رقم)29-95.

عرفي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

 (3(( يناير) ((3 بتاريخ) املؤرخ 

التسجيل) مكتب  بسجل  واملسجل 

اإليداع) بسجل  بتطوا7،) والتمبر 

بتاريخ (2557 وصل رقم) ((276  رقم)

التركي) السيد  باع  (،(3(( يناير) ((7

لشطاقة) الحامل  املغربي،) محمد،)

(،L(277 رقم) الوطنية  التعريف 

التجاري) األصل  من  (%53 نصف)

موالي) السلطا7  بشارع  الواقع 

واملخصص) تطوا7،) (2 رقم) الحسن 

واملقيد) بالتقسيط،) املالبس  لشيع 

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

االبتدائية بتطوا7 تحت رقم)26328.

العاقل) السيدا7  لفائدة  وذلك 

لشطاقة) الحامل  املغربي،) احمد،)

(،L(67826 رقم) الوطنية  التعريف 

لشطاقة) الحامل  إبراهيم،) والعاقل 

(،L389359 رقم) الوطنية  التعريف 

بينهما) والشياع  بالتساوي  )انصافا 

بحسب)5)%)لكل واحد منهما(.

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
يوما من) (25 بتطوا7 وذلك إلى غاية)

صدور اإلعال7 الثاني.
النشرة الثانية

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا7
هشة أصل تجاري

إ7 رئيس مصلحة كتابة الضشط)
باملحكمة االبتدائية بتطوا7.

تطشيقا ملقتضيات الفصل)83)من)
مدونة التجارة القانو7 رقم)29-95.

رسمي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 
هشام) النهاري  ذ/) طرف  من  محرر 
يناير) (27 بتاريخ) بتطوا7،) املوثق 
))3)،)وهب السيد املرابط الصادق)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
رقم)R27555،)جميع األصل التجاري)
شارع) الفوقية  بالساقية  الواقع 
واملخصص) تطوا7،) ((( رقم) البريد 
بالتقسيط،) الجاهزة  املالبس  لشيع 
باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 
رقم) تحت  بتطوا7  االبتدائية 
8533)،)وذلك لفائدة السيد محمد)
التعريف) لشطاقة  الحامل  املرابط 

.L587693(الوطنية رقم
بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
يوما من) (25 بتطوا7 وذلك إلى غاية)

صدور اإلعال7 الثاني.
النشرة الثانية

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا7
بيع أصل تجاري

إ7 رئيس مصلحة كتابة الضشط)
باملحكمة االبتدائية بتطوا7.

تطشيقا ملقتضيات الفصل)83)من)
مدونة التجارة القانو7 رقم)29-95.

عدلي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 
نيل) محمد  ذ7/) طرف  من  محرر 
بدائرة) العدال7  الحميد احشار  وعشد 
االستئناف بتطوا7،)بتاريخ)32)مار3)
محمد، العمراني  ورثة  باع  (،(325
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)جميع األصل التجاري للمحل الواقع)

تطوا7،) (33 رقم) الطرافي7  بشارع 

الشميمو) السيدة  لفائدة  وذلك 

التعريف) لشطاقة  الحاملة  خديجة 

والسيد) (.L395633 رقم) الوطنية 

لشطاقة) الحامل  السالم  عشد  اغزيل 

 L(89382 رقم) الوطنية  التعريف 

مناصفة بينهما.

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (25 بتطوا7 وذلك إلى غاية)

صدور اإلعال7 الثاني.

النشرة الثانية

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا7

تنازل عن أصل تجاري

إ7 رئيس مصلحة كتابة الضشط)

باملحكمة االبتدائية بتطوا7.

تطشيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانو7 رقم)29-95.

عرفي) عقد  بمقت�سى  أنه  يعلن 

(،(3(( يناير) ((2 بتاريخ) محرر 

والتمبر) التسجيل  بمكتب  واملسجل 

وصل) ((735 بتطوا7 سجل اإليداع)

(،(3(( يناير) ((6 بتاريخ) (2727 عدد)

عن) الحمدي،) محمد  ورثة  تنازل 

جميع األصل التجاري الكائن بشارع)

 ( رقم) لوقش  قيسارية  الطرافي7 

التجاري) بالسجل  واملقيد  تطوا7،)

تحت) بتطوا7  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)26)66.

وذلك لفائدة السيد عشد الرحمن)

التعريف) لشطاقة  الحامل  الشعيري 

.L675353(الوطنية

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (25 بتطوا7 وذلك إلى غاية)

صدور اإلعال7 الثاني.

النشرة الثانية

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
قسم السجل التجاري

ملف تحويل الشكل القانوني لشركة
رقم : 32/))3)

حساب رقم : 23373
إشهار تحويل الشكل القانوني ألصل 

تجاري
عينية) مساهمة  عقد  بمقت�سى 
املؤرخ بتاريخ)9)ديسمبر)2)3))ومسجل)
رقم) تحت  ((3(2 ديسمبر) (23 بتاريخ)
على) وبناء) ((3(2332(73253792
وتدقيق) املحاسشة  في  خشير  تقرير 
الحسابات األستاذ ابن كيرا7 محمد)
نبيل واملؤرخ بتاريخ)26)ديسمبر)2)3).
القانوني) بموجشه تم تحويل الشكل 
بناني) ( لشخص ذاتي في اسم السيد)
 W156132 بطاقته) نبيل  زياتني 
الساكن بفيال)))شارع شكري فيصل)
واملقيد) فا3  الجديد،) املدينة 
تحت) بصفرو  التجاري  بالسجل 
شخص) إلى  ((363 التحليلي) الرقم 
 PHARMACIE(معنوي في اسم شركة
 KANDAR IMOUZZER SARL AU
كافة األصل التجاري الذي هو عشارة)
23)طريق) عن صيدلية الكائنة برقم)
إجمالي) بثمن  كندر  إيموزار  صفرو 
حسب) درهم،) ((.333.333 قدره)
بعقد) عليها  املنصوص  الشروط 

املساهمة العينية.
بكتابة) التعرضات  تقشل  بحيث 
الضشط باملحكمة االبتدائية بصفرو)
داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر)
النشرة) تاريخ  من  ابتداء) يوما  ()25(
الثانية طشقا للفصل)87)من القانو7)

التجاري وما يليه.
النشرة الثانية

30 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إشهار بيع أصل تجاري
شعشة السجل التجاري
ملف رقم : )3/))3)
حساب رقم : 9859

تجاري) أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 
عرفي مؤرخ في)7)يناير)329))واملودع)
بتاريخ) املحكمة  هذه  ضشط   بكتابة 

7)يناير)))3).

اولبركة،) عائشة  السيدة  باعت 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
رقم)JB265873)للسيدة رقية حالتو،)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
رقم)D98(325)كافة األصل التجاري)
األول) بالطابق  ((2 رقم)  للمحل 

بزنقة) الكائنة  الصفاء،) بقيسارية 

بالسجل) واملسجل  إنزكا7  كسيمة،)

التجاري بهذه املحكمة تحت رقم))88)3 

بثمن إجمالي قدره)73.333)درهم.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضشط  كتابة  مصلحة 

الشيع) على  التعرضات  أ7  مصلحة 

هذه) ضشط  بكتابة  تودع  املذكور 

25)يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثانية طشقا  للنشرة  املوالية 

87)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
إعال7 بتفويت حق الكراء ألصل 

تجاري
ملف رقم ))3)/8

حساب رقم 22363

منجز) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

من طرف ذ/ ((3(( يناير) ((2 بتاريخ)

هشام رويشح موثق بشني مالل مسجل)

مالل،) بشني  ((3(( يناير) ((2 بتاريخ)

 STE SAADA TRANSFERT2 فإ7)

حميد) العسراوي  القانوني  ممثلها 

رقم) التجاري  بالسجل  املسجلة 

5327)باملحكمة االبتدائية بشني مالل)
قد فوت حق الكراء)للمحل التجاري)

723)شارع بغداد قصر) :)فرع) الكائن)

 STE CASH(اغزافات بني مالل لفائدة

شركة مجهولة االسم الكائن) (PLUS
 3 الطابق) (Pleiades زنقة) (2 مقرها)

بالسجل) املسجلة  الشيضاء) الدار 

رقم) تحت  الشيضاء) بالدار  التجاري 

وا7 ثمت تفويت مجموع) (،2(93(5

حق الكراء)املحل املذكور أعاله يقدر)

بثمن إجمالي قدره)55.333)درهم.

تقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بشني مالل داخل)
املوالية) يوما  (25 يتعدى) ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

97 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تقديم أصل تجاري حصة في الشركة

ملف رقم ))3)/7
حساب رقم 33)22

من) منجز  رسمي  عقد  بمقت�سى 
محمد) الحيسوبي  الخشير  طرف 
 32 بتاريخ) الشيضاء) بالدار  الششكري 

ديسمبر)2)3).
عسفوري) البشير  السيد  قدم 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  (I(23678 رقم)
بشني) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
التجاري) األصل  (،2767( رقم) مالل 
الكائنة) صيدلية  عن  عشارة  وهو 
شارع املتنبي تجزئة) (27(-273 برقم)
بوحارة بني مالل كحصة في الشركة)
 SOCIETE PHARMACIE LA(املدعوة
 SANTE BENI MELLAL SARL AU
في طور االنشاء)رأسمالها)3.536.333 
التجاري) األصل  قوم  وقد  درهم 

املذكور في مشلغ)3.253.333)درهم.
أعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل) بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بشني) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
يتجاوز خمسة) أجل ال  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

98 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم أصل تجاري حصة في الشركة

ملف رقم ))3)/6
حساب رقم 22353

من) منجز  رسمي  عقد  بمقت�سى 
محمد) الحيسوبي  الخشير  طرف 
بتاريخ الشيضاء) بالدار   الششكري 

 3))ديسمبر)2)3).
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قدم السيد فائق محمد الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

بالسجل) واملسجل  (I357559

بشني) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
التجاري) األصل  (،28((3 رقم) مالل 

وهو عشارة عن صيدلية الكائنة برقم)

مشارك) اوالد  غشت  ((3 شارع) (339

بني مالل كحصة في الشركة املدعوة)

 SOCIETE PHARMACIE FAIQ

في) (OULED MBAREK SARL AU
 2.533.933 رأسمالها) االنشاء) طور 
التجاري) األصل  قوم  وقد  درهم 

درهم. (953.233 مشلغ) في  املذكور 

أعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 

السجل) بمكتب  تعرضاتهم  وضع 

التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه)
يتجاوز) ال  أجل  داخل  صالح  بن 

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية.

النشرة الثانية

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل

تقديم أصل تجاري حصة في الشركة
ملف رقم 5/))3)

حساب رقم 22357

من) منجز  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف الخشير الحيسوبي زوهير تهاالل)

 »THALAL CONSULTANTS«

بمراكش بتاريخ)5))نوفمبر)2)3).

فقد قدم السيد موكريم الحسن)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  (I(55(3( رقم)

األصل) جميع  (،8893 رقم) التجاري 

بيع) عن  عشارة  هو  الذي  التجاري 

الحي) تامكنونت  الكائن  األحدية 

مالل) بني  (255/253 رقم) العصري 

 STE املدعوة) الشركة  في  كحصة 

السجل) في  املسجلة  (GATI SHOP

شخص) (2(355 التجاري تحت رقم)
 896.333 ممثلها القانوني،)رأسمالها)

في) التجاري  األصل  قوم  وقد  درهم 

مشلغ)693.333)درهم.

أعاله) الحصة  دائني مقدم  فعلى 
السجل) بمكتب  تعرضاتهم  وضع 
بشني) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 
يتجاوز خمسة) أجل ال  داخل  مالل 

عشر يوما املوالية للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تفويت أصل تجاري
ملف رقم ))3)/7

حساب رقم 5)223
بتاريخ 2) يناير ))3)

 SALIK YOUNESS, CIN فوت)
 I767872, Demeurant à Beni

.Mellal Tamagnounte n 378
 ZOUHAIR BRAHIM, CIN (: إلى)
 I5(3(67, Demeurant à Beni

.Mellal n 65 Bloc 3 Hay Houda
املوجود) التجاري  األصل  مجموع 

ب):
 Fonds secondaire (9Bis
 Kissaria Ain Asserdoun BD
 Med V, Beni Mellal( Au TPI Beni

.Mellal
بشني) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

مالل تحت رقم)29876.
تسجل) التعرضات  فإ7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
)مكتب السجل التجاري()داخل أجل)
ال يتجاوز خمسة عشر يوما املوالية)

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

101 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
إعال7 عن تسيير حر ألصل تجاري 

ملف رقم ))3)/3
حساب رقم 22363

ألصل) حر  تسيير  عقد  بمقت�سى 
تجاري مؤرخ في)8))يوليو)3)3))بشني)
مالل وعقد ملحق مؤرخ في)5)أكتوبر)

2)3))تم االتفاق على ما يلي):
العويدي) رشيدة  السيدة 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
بالسجل) املسجلة  (Q236732 رقم)
التجاري بشني مالل تحت رقم)3)73) 

منحت التسيير الحر لألصل التجاري)
عشارة) وهو  العنصر  فم  ادوز  الكائن 
 ECOLE املسماة) حرة  مدرسة  عن 
لفائدة) (LOUIS PASTEUR PRIVEE
التعريف) لشطاقة  الحامل  املو  مراد 
الوطنية رقم)IC22993)مدة العقد)3 

سنوات.
التسيير) مشلغ  على  االتفاق  تم 
7.333))درهم))االستغالل) الحر وهو)
درهم) و25.333) درهم  (23.333

الكراء()شهريا.
تقديم) األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكتب السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بشني مالل داخل)
املوالية) يوما  (25 يتعدى) ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

102 مكرر

املحكمة االبتدائية بني مالل
تفويت أصل تجاري
ملف رقم ))3)/)

حساب رقم 23928
 BENDEQ MORAD, CIN فوت)
 I652557, Demeurant à Beni

.Mellal
 ABOUCH ABDELLAH, (: إلى)
 CIN I87577, Demeurant à Beni

.Mellal Hay Hassani n° 25
املوجود) التجاري  األصل  مجموع 

ب):
 Personne physique (29 Bloc
 7 Hay Rmila, Beni Mellal( Au TPI

.Beni Mellal
بشني) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

مالل تحت رقم)29967.
تسجل) التعرضات  فإ7  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضشط  بمكتب 
)مكتب السجل التجاري()داخل أجل)
ال يتجاوز خمسة عشر يوما املوالية)

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

103 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاري رقم : )83

إشهار عقد تقديم اصل تجاري 
حصة في شركة

بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ واملسجل  ((3(2 يوليو) (5 
السيدة)) قدمت  ((3(2 ديسمبر) (26
لشطاقة) الحاملة  الخيراني  كريمة 
 E367793 (: رقم) الوطنية  التعريف 
واملعد) لها  اململوك  التجاري  األصل 
مجاط») »صيدلية  لصيدلية)
االبتدائية) باملحكمة  واملسجل 
 2996 ماي) (26 بتاريخ) بايمنتانوت 
تحت رقم))83)من السجل اإليضاحي)
كحصة في شركة في طور التأسيس):

 STE PHARMACIE EL KHIRANI
SARL AU)بقيمة)353.333)درهم.

أعاله) املذكور  الشائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ7 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
من) يبتدئ  أجل  داخل  بايمنتانوت 
في) وينتهي  األول  اإلعال7  نشر  تاريخ 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال7)

الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضشط

139 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 7/))3)
حساب رقم : 3)253

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
السيدة) باعت  ((3(( فبراير) (23
ب.ت.و) ل  الحاملة  لطيفة  حسوت 
X27(726)للسيدة امرير اسماء) رقم)
 X(36738 رقم) ب.ت.و  ل  الحاملة 
تحت) املسجل  التجاري  األصل 
االبتدائية) باملحكمة  (78557 رقم)
276)زنقة) بالخميسات،)والكائن رقم)
الخميسات) الوفاء) تجزئة  يناير  (22
السجائر) بيع  ألجل  واملستغل 
بالتقسيط واملالبس،)بجميع عناصره)
بثمن) واملقدر  واملعنوية  املادية 

53.333)درهم.
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لذلك فإ7 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أ7 توضع 

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ) من  يوما  ()25( عشر) خمسة 

صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 5/))3)

حساب رقم : 7)253

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

26)ديسمبر)2)3))باع السيد عدنا7)

 T79352(صابر الحامل ل ب.ت.و رقم

الحامل) لهاللي  الرزاق  عشد  للسيد 

األصل) (X273885 رقم) ب.ت.و  ل 

 7(973 التجاري املسجل تحت رقم)

بالخميسات،) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) الخامس  محمد  شارع  والكائن 

بجميع) الخميسات،) و268) (266

واملقدر) واملعنوية  املادية  عناصره 

بثمن)733.333)درهم.

لذلك فإ7 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أ7 توضع 

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ) من  يوما  ()25( عشر) خمسة 

صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم 6/))3)

حساب رقم : 5)253

بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

السيدة) باعت  ((3(2 فبراير) (8

ب.ت.و) ل  الحاملة  بنالطيبي  نعيمة 

لكحل) سناء) للسيدة  (X97759 رقم)

 X36(33( رقم) ب.ت.و  ل  الحاملة 

تحت) املسجل  التجاري  األصل 

االبتدائية) باملحكمة  (7953( رقم)

مكرر) (( رقم) والكائن  بالخميسات،)

الخميسات،) الصديق  بكر  ابو  زنقة 

واملستغل ألجل بيع املالبس الجاهزة)

املادية) عناصره  بجميع  بالتقسيط 

 63.333 بثمن) واملقدر  واملعنوية 

درهم.

لذلك فإ7 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أ7 توضع 

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ) من  يوما  ()25( عشر) خمسة 

صدور النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

ملف رقم : 3/))3)

حساب رقم : 5263

تفويت أصل تجاري

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في))

2))فبراير)))3).

وطنيته) اوعدي  عمر  السيد  باع 

السيد) لفائدة  (JE(39(67 رقم)

 AA38933 وطنيته) طالبي  مهدي 

األصل التجاري الكائن بمركز تغيرت)

عن) عشارة  هو  والذي  افني  سيدي 

 PHARMACIE ISAFARNE صيدلية)

بالسجل) واملسجل  (N’IMJAD

التجاري باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

إجمالي) بثمن  (،(3393 رقم) تحت 

قدره)93.333))درهم.

تسجل) التعرضات  فإ7  وبذلك 

االبتدائية) املحكمة  ضشط  بمكتب 

عشر)) الخمسة  أجل  داخل  بتيزنيت 

الثانية) للنشرة  املوالية  ()25( يوما)

طشقا للمادة)87)من مدونة التجارة.

تحت جميع التحفظات

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
عقد هشة أصل تجاري

ملف هشة رقم : 32/))3)
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضشط)

باملحكمة االبتدائية بجرسيف):
مؤرخ) عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 
واملسجل) ((3(2 أكتوبر) (6 بتاريخ)
وهب) (،(3(2 أغسطس) (33 بتاريخ)
لشطاقة) الحامل  محو  يوسف 
 Z233(53 رقم) الوطنية  التعريف 
أصالة ونيابة عن باقي ورثة بوجمعة)
محو،)جميع عناصر األصل التجاري)
والذي) مقهى  عن  عشارة  هو  والذي 
يحمل اسم))مقهى املواعيد جرسيف()
عالل شارع  ملتقى   بالعنوا7 
بن عشد هللا والحسن الثاني بجرسيف)
باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 
االبتدائية بجرسيف تحت رقم)6537 
 (3(2/2(5 اإليضاحي) السجل  من 
محو) لفائدة  الترتيبي،) السجل  من 
لحسن الحامل للشطاقة الوطنية رقم)

.E77837
بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)
بجرسيف إلى غاية)25)يوما من صدور)
النشرة الثانية طشقا ملقتضيات املادة)

87)من مدونة التجارة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الضشط

محمد العابد

منتدب قضائي

25 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 2/33)3)

حساب خصو�سي : 8789
بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
باملحمدية أنه بموجب العقد العرفي)
 (3(2 أغسطس) (2( املسجل بتاريخ)
تم بيع األصل التجاري املنصب على)
االستغالل) وحق  الكراء) حق  جميع 
التجاري) األصل  عناصر  بقية  مع 
بغداد بزنقة  الكائن  باملحل  الخاص 

القصشة املحمدية موضوع السجل) (

املسمى عقاقير) (635( التجاري رقم)

بغداد بثمن إجمالي)533.333)درهم،)

من طرف السيد سعيد اد �سي حمو)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
رقم)BJ(3572)الساكن ب)78)تجزئة)

السيد) لفائدة  املحمدية،) الرضوا7 

عشد الرحما7 الخيلي الحامل للشطاقة)

BJ6(2(2)الساكن بحي) الوطنية رقم)

شارع) (( شقة) (796 عمارة) منظرونا 

القد3 عي7 الشق الدار الشيضاء.

التعرضات) جميع  فإ7  وعليه 

يجب أ7 تقدم إلى كتابة ضشط هذه)

من) يوما  (25 أجل) داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

فاطمة الهصاك

26 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف الشيع : 32/))3)

حساب : 5667

املكلف) القضائي  املنتدب  يشهد 

بالسجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

بشنسليما7 واملواقع أسفله):

العدلي) العقد  على  بناء) أنه 

عمر) العدال7  طرف  من  املنجز 

واملسجل) نذير  الغني  وعشد  بوحجة 

فبراير) (23 بتاريخ) بشنسليما7 

أمر) (،(3((/(622 إيداع) (،(3((

توصيل) (،(3((/((73 باالستخالص)
8))7323363952،)بموجشه اشترى)

ابراهيم) بن  الشادلي  محمد  السيد 

 BE33(382 (: رقم) الوطنية  بطاقته 

الجديد) مومن  سيدي  (: والساكن)
رقم) أسماء) اللة  شارع  (6 مجموعة)

له) الشائع  من  الشيضاء،) الدار  (3(5

السيد محمد العماري بن الجياللي،)

والساكن) (،TA778(6 (: بطاقته)

 277 رقم) الثاني  الحسن  شارع  (:

بنسليما7،) (7 الطابق الثالث الشقة)

(: الكائن) التجاري  األصل  جميع 
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بنسليما7،)واملعد) (75 حي الفرح رقم)
بالتقسيط») الغذائية  »املواد  بيع)
باملحكمة) التجاري  بالسجل  واملقيد 
رقم) تحت  بشنسليما7  االبتدائية 
إجمالي) بثمن  (،23978 رقم) تحليلي 

قدره)233.333)درهم.
وعليه تقشل التعرضات بابتدائية)
التجاري) السجل  شعشة  بنسليما7،)
يوما املوالية للنشرة) (25 داخل أجل)

الثانية.
النشرة األولى

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 
قاسم

إشهار بيع أصل تجاري
ملف : 32/))3)

حساب خصو�سي رقم : 8299
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

بسيدي قاسم،
الرسمي) العقد  بمقت�سى  أنه 
من) ((3(( فبراير) (27 بتاريخ) املحرر 
طرف األستاذة نورة االزهري موثقة)
السيد) باع  الغرب،) أربعاء) بسوق 
محمد عالء)االدري�سي باهاجي الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
فاطمة) السيدة  لفائدة  (A799827
الزهراء)خال الحاملة لشطاقة التعريف)

.SH27767((الوطنية رقم
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
نونبر) (6 شارع) بلقصيري  بمشرع 
صيدلية) عن  عشارة  وهو  (37 رقم)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
االبتدائية بسيدي قاسم تحت رقم)

.3867(
وعليه فعلى دائني الشائع املذكور)
أعاله أ7 يتقدموا بتعرضاتهم داخل)
أجل أقصاه خمسة عشرة يوما بعد)
النشرة الثانية طشقا للقانو7 إلى كتابة)
(- مكتب السجل التجاري) (- الضشط)

باملحكمة االبتدائية بسيدي قاسم.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

28 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعال7 عن بيع أصل تجاري

يعلن ئيس مصلحة كتابة الضشط))

أنه) ببرشيد،) االبتدائية  باملحكمة 

بمقت�سى عقد رسمي مؤرخ في فاتح)

خليد) السيد  فوت  (،(3(2 نوفمبر)

التعريف) لشطاقة  الحامل  هالل 

والساكن) (،WA8285 رقم) الوطنية 

بتجزئة أمي7 الرقم)6)برشيد،)لشركة)

الشركة) أوطو،) بيا3  ربيعة  بن 

الشريك) ذات  املسؤولية،) املحدودة 

بن) يوسف  السيد  يمثلها  الوحيد،)

التعريف) لشطاقة  الحامل  ربيعة،)

األصل) (،WA116775 رقم) الوطنية 

أجزاء) بيع  في  املستغل  التجاري 

موالي) بشارع  والكائن  السيارات،)

برشيد) (،255 الرقم) إسماعيل 

واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

(،8(6 رقم) تحت  ببرشيد  االبتدائية 

 (33.333 إجمالي قدره) بثمن  وذلك 

درهم.

التعرضات) جميع  فإ7  وعليه 

هاته) ضشط  بكتابة  تقدم  أ7  يجب 
التجاري) السجل  مكتب  املحكمة 

داخل أجل)25)يوما من تاريخ النشرة)

األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

30 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد

إعال7 عن صدقة حقوق مشاعة في 
أصل تجاري

يعلن ئيس مصلحة كتابة الضشط))

أنه) ببرشيد،) االبتدائية  باملحكمة 

في) مؤرخ  رسمي  عقد   بمقت�سى 

السيد) تصدق  (،(3(( يناير) (2(

لشطاقة) الحامل  بامو3،) محمد 

(،BE3(935 رقم) الوطنية  التعريف 

املنارة،) زنقة  (7( ببرشيد) القاطن 

حسن) السيد  لفائدة  الرياض،) حي 

التعريف) لشطاقة  الحامل  بامو3،)

القاطن (،BE535385 رقم) الوطنية 

5)شارع محمد الخامس حي) ببرشيد) (

املشاعة) الحقوق  بمجموع  اليسر،)

اململوكة له في األصل التجاري الذي)

بها) للشنزين،) محطة  عن  عشارة  هو 

محالت للغسيل،)والتشحيم،)ومكتب)

ومخدع) ومستودع  تجاري،) ومحل 

ببرشيد) واملستغل  ومقهى،) تقني 

بتجزئة زوبيدة)2،)واملسجل بالسجل)

التجاري باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت رقم)973)).

تقدم) التعرضات  فجميع  وعليه 

-)مكتب) بكتابة ضشط هاته املحكمة)

 25 أجل) داخل  (- التجاري) السجل 

يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

31 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجاري

ملف الشيع رقم  33/))3)/ب أ ت

الرقم التحليلي : 7)32

نحن رئيس مصلحة كتابة الضشط)

بخريشكة،) االبتدائية  باملحكمة 

من) (83 تطشيقا للمقتضيات الفصل)

 25-95 القانو7 رقم) مدونة التجارة،)

نعلن ما يلي):

بمكتب) موثق  عقد  بمقت�سى 

األستاذ عمر الغالوي موثق بخريشكة،)

باع السادة) (،(3(( فبراير) ((2 بتاريخ)

ورثة زهيدي عشد القادر وهم أشقاؤه)
:)محمد،)فاطنة،)رابحة،)حادة،) وهم)

اللطيف) عشد  الزهرة،) هللا،) عشد 

بجماعة) جميعا  والساكنو7  وأمينة 

للسيد مروا7) خريشكة،) (- املفاسيس)

حي) (266 برقم) الساكن  الهشاري 

جميع األصل) خريشكة،) (- (2 ياسمينة)

 32(7 رقم) تحت  املسجل  التجاري 

بالسجل التحليلي لدى كتابة الضشط)

وهو) بخريشكة  االبتدائية  باملحكمة 

عشارة عن صيدلية،)الكائنة برقم)73 
(- خريشكة) (- حطا7) (7 درب) (27 زنقة)

سابقا))ورقم)6)حي نوارة شارع محمد)

الخامس حطا7)-)خريشكة)-)حاليا.

تسجل) التعرضات  فإ7  وعليه 

املحكمة) بهذه  الضشط  بمكتب 

بخريشكة) التجاري() السجل  )مكتب 

داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما)

بعد النشر الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضشط

32 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرار

ملف جنائي رقم : 639/758)/2)3)

االسم العائلي):)شراف.

االسم الشخ�سي):)اسماعيل.

مليكة بنت) (: الغزوالي وأمه) (: ابن)

علي.

املولود بتاريخ)2983)بفا3.

بالرقم 3 لشيطا ظهر) (: الساكن)

الخميس فا3.

حكم عليه بتاريخ)27)يناير)))3) 

من طرف غرفة الجنايات بفا3.

غير) التسبب  جنحة  (: أجل) من 

العمدي في احداث حريق في أمالك)

من) (637 للفصل) طشقا  عقارية 

القانو7 الجنائي بعد إعادة التكييف.

حبسا) اثنتي7  بشهرين  ومعاقشته 

موقوف التنفيذ،)مع تحميله الصائر)

واإلجشار في األدنى.

33

محكمة االستئناف بفا3

ملخص الحكم أو القرار
ملف جنائي رقم : 639/736)/2)3)

االسم العائلي):)الغرباوي.

االسم الشخ�سي):)املهدي.

بنت) فاطمة  (: وأمه) محمد  (: ابن)

التهامي.

املولود بتاريخ)333))بفا3.

 9 الشقة) ((76 بالرقم) (: الساكن)

عرصة الزيتو7 زواغة.

ديسمبر) (23 بتاريخ) عليه  حكم 

الجنايات) غرفة  طرف  من  ((3(2

بفا3.
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السرقة) جناية  (: أجل) من 

املوصوفة بالتعدد والليل واستعمال)

خرق) وجنح  والكسر  مزورة  مفاتيح 

استعمال) وعدم  الطوارئ  حالة 

الكمامة.

سنوات) ()3( بثالث) ومعاقشته 

حبسا نافذا وتحميله الصائر واإلجشار)

في األدنى.

34

محكمة االستئناف بفا3

ملخص الحكم أو القرار
ملف جنائي رقم : 639/782)/2)3)

االسم العائلي):)املرني�سي.

االسم الشخ�سي):)احمد.

ابن):)حميد بن صالح وأمه):)يامنة)

بنت ادريس.

 2978 أكتوبر) (5 بتاريخ) املولود 

بفا3.

بدوار ظهر مخوخ عي7) (: الساكن)

يعقوب) موالي  جامع  أوالد  بوعلي 

فا3.

 (3(( 3)فبراير) حكم عليه بتاريخ)

من طرف غرفة الجنايات بفا3.

التهديد بارتكاب جناية) (: من أجل)

بعد إعادة التكييف.

بمعاقشته) (: في الدعوى العمومية)

موقوف) حبسا  اثنتي7  بشهرين 

 (533( قدرها) نافذ  وغرامة  التنفيذ 

في) واإلجشار  الصائر  وتحميله  درهم 

األدنى.

(: في الشكل) (: في الدعوى املدنية)

بقشولها.

أحمد) املتهم  بأداء) (: املوضوع) في 

املطالب) لفائدة  حميد  بن  املرني�سي 

 ((333( بالحق املدني تعويضا قدره)

النسشة) على  الصائر  وتحميله  درهم 

واإلجشار في األدنى.

35

محكمة االستئناف بفا3

ملخص الحكم أو القرار
ملف جنائي رقم : 3))/672)/2)3)

االسم العائلي):)عادل.

االسم الشخ�سي):)بثينة.

(: وأمها) أحمد  بن  يوسف  (: بنت)

ايما7 بنت ادريس.

 (33( أكتوبر) (3 بتاريخ) املولودة 

بفا3.

الساكن):)بالرقم)2)زنقة)29)تجزئة)

واد فا3،)فا3.

حكم عليها بتاريخ)3))يناير)))3) 

من طرف غرفة الجنايات بفا3.

وبعد) بقاصرة  التغرير  أجل  من 

بهتك عرضها بدو7) التكييف  إعادة 

عنف.

ومعاقشتها عن ذلك بسنة واحدة)

وتحميلها) التنفيذ،) موقوف  ( حبسا)

الصائر واإلجشار في األدنى.

36

محكمة االستئناف بفا3
ملخص الحكم أو القرار

ملف جنائي رقم : 623/233)/2)3)
االسم العائلي):)طاطة.

االسم الشخ�سي):)بالل.
بنت) سمية  (: وأمه) بناصر  (: ابن)

بوشتى.
املولود بتاريخ)7))أغسطس)337) 

بفا3.
222)حي الوفاق) الساكن):)بالرقم)

بلوك ألف زواغة العليا فا3.
ديسمبر) (23 بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  ((3(2

لألحداث بفا3.
في) املشاركة  جناية  أجل  من 
السرقة املوصوفة بالتسلق والكسر)

والتعدد.
 (3( بثالث) ذلك  عن  ومعاقشته 
وتحميله) نافذا،) حبسا  سنوات 

الصائر دو7 إجشار.
37
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 III.  -  إعالنات إدارية

املكتب الجهوي لالستثمار 
الفالحي للغرب

إعال7 باستخالص مستحقات 
املساهمة املشاشرة لرفع قيمة 
األرا�سي الفالحية برسم ))3)

التي) ليكن في علم ذوي امللكيات 

املشاشرة) املساهمة  أداء) عليها  يترتب 

الفالحية،) األرا�سي  قيمة  لرفع 

املتعلق) االستحقاق  جدول  أ7 

بمستحقات املساهمة املشاشرة برسم)

))3)،)قد أودع للنشر واالستخالص)

ابتداء)من فاتح أبريل)))3).

املعنيي7) إشارة  رهن  ويوجد 

باألمر لدى وكالة الحسابات باملكتب)

للغرب) الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

الكائنة بملتقى موريطانيا بالقنيطرة،)

ششكات) تدبير  بمقاطعات  وكذا 

الفالحية) التنمية  ومقاطعات  الري 

سليما7) ( بلقصيري وسيدي) بمشرع 

الغرب)) قاسم وسوق ثالثاء) ( وسيدي)

الغرب ومراكز التنمية) وسوق أربعاء)

املكتب) لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي))لالستثمار الفالحي للغرب.
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املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 

للغرب

إعال7 باستخالص مستحقات ماء 
السقي لسنة 2)3)

ماء) مستعملي  علم  في  ليكن 

االستحقاق) جدول  أ7  السقي،)

برسم) السقي  ماء) بواجشات  املتعلق 

الفترة) ( خالل) املستهلكة  (،(3(2

املمتدة من فاتح يناير))2)3))إلى غاية)

للنشر) أودع  قد  (،(3(2 دجنبر) (32

من فاتح أبريل) واالستخالص ابتداء)

.(3((

املعنيي7) إشارة  رهن  ويوجد 

باألمر لدى وكالة الحسابات باملكتب)

للغرب) الفالحي  لالستثمار  الجهوي 

الكائنة بملتقى موريطانيا بالقنيطرة،

ششكات) تدبير  بمقاطعات  وكذا 
الفالحية) التنمية  ومقاطعات  الري 
سليما7) ( بلقصيري وسيدي) بمشرع 
الغرب)) قاسم وسوق ثالثاء) ( وسيدي)
الغرب ومراكز التنمية) وسوق أربعاء)
املكتب) لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي))لالستثمار الفالحي للغرب.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)
 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/356
املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 
رقم) العقاري  الرسم  ذي  »بوشتة»)
بالجماعة) املتواجد  (82/26335
دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 
ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)
إلى غاية) ((3(( مار3) ((3 من تاريخ)
في شأ7) علني  بحث  ((3(( أبريل) (7
وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
السيد) لفائدة  هكتارا  (2,298(
لشطاقة) الحامل  الرحما7  لوبي عشد 

.B687799(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)
 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/359
املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 
رقم) العقاري  الرسم  ذي  »الوعرة»)
بالجماعة) املتواجد  (26/67(73
دائرة) الصفاصيف،) الترابية 
الخميسات،) إقليم  الخميسات،)
 (3(( مار3) ((3 تاريخ) من  ابتداء)
بحث علني) ((3(( أبريل) (7 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 
من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)
2)هكتارا لفائدة السيد طير) مساحة)
عشد السالم ومن معه الحامل لشطاقة)

.X267797(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)
 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/35(
املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 
ذي الرسم العقاري) 8ا») (- »رشيدية)
رقم)57235)/37)املتواجد بالجماعة)
فا3،) احواز  دائرة  الطيب،) الترابية 
تاريخ من  ابتداء) فا3،)  إقليم 
أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3
مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه،)من أجل سقي مساحة)3633,) 
الشهجة السيد  لفائدة   هكتارا 
عشد الرحيم الحامل لشطاقة التعريف)

.C(9(3(7(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)
 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/357
الذي سيجري على العقار املسمى بالد)
فاطمة لحشيب)7)ذي الرسم العقاري)
بالجماعة) املتواجد  (F/27672 رقم)
دائرة) لجروف،) السشع  ايت  الترابية 
ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)
إلى غاية) ((3(( مار3) ((6 من تاريخ)
في شأ7) علني  بحث  ((3(( أبريل) (6
املاء) ثقب وجلب  الترخيص  مشروع 
منه،)من أجل سقي مساحة)3,9399 
الغيتي) هكتارا لفائدة السيدة لوبنة 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.CC257(7
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (8 بتاريخ) ((3((/379

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  (5 احمد)

بالجماعة) املتواجد  (67/(5883

اكوراي،) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

تاريخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

أبريل) (6 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((8

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2,25 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

السيد حجوي عادل) لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D633733
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

2/326)3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

الذي سيجري على العقارين املسميي7)

ضاية العمور ذي عقدي شراء)ضمنا)

املتواجدين) ((9( و عدد) ((92 بعدد)

قيادة) تزكيت،) الترابية  بالجماعة 

 تزكيت،)إقليم افرا7،)ابتداء)من تاريخ

أبريل) (6 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((8

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3,9833 

ايت) طريق  السيد  لفائدة  هكتارات 

لشطاقة) الحامل  املجدوب ومن معه 

.DB23962(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

مار3) فاتح  بتاريخ  ((3((/3(3

العقار) على  سيجري  الذي  ((3((

املسمى فدا7 عائشة رحو ذي شهادة)

االستغالل عدد)7)املتواجد بالجماعة)

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)5763,) 

هكتارا لفائدة السيد مفتاح حفيظ)

التعريف) لشطاقة  الحامل  معه  ومن 

.CB((9973(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

مار3) فاتح  بتاريخ  ((3((/328

العقار) على  سيجري  الذي  ((3((

التحفيظ) مطلب  موضوع  الرمل 

بالجماعة) املتواجد  (82/(7(8 عدد)

الترابية عي7 الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)7,7399 

الداودي) السيد  لفائدة  هكتارا 

لشطاقة) الحامل  معه  ومن  حمادي 

.XA35(63(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/333

الذي سيجري على العقار املسمى على)

العقار املسمى فياشة موضوع شهادة)

وملكية ض) (82/2(797 امللكية رقم)

حرر بتاريخ ذي عقد كراء) (5(  بعدد)

املتواجد) ((3(3 أغسطس) (2(

الجوهرة،) عي7  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) ((3(( 2))مار3) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  ((3(( مار3) (33 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتارا  (7,6757 مساحة)

السيد السشاعي ميلود الحامل لشطاقة)

.XA6(253(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/332

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  بولحود 

بالجماعة) املتواجد  (26/59633

دائرة) الترابية سيدي عالل املصدر،)

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

إلى) ((3(( 2))مار3) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  ((3(( مار3) (33 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

مساحة)3,3355)هكتارا لفائدة السيد)

لشطاقة) الحامل  احميدة  توهتوه 

.A222(33(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/333

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  الشناك 

بالجماعة) املتواجد  (26/56576

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (2,2723

لشطاقة) الحامل  سفيا7  اجعيط 

.AB(75683(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ((3((/3(9 ح.ج)

العقار) على  سيجري  الذي  ((3((

املطلب) ذي  ابراهيم  ملك  املسمى 

املتواجد بالجماعة) (26/27783 رقم)

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (2,6735

لشطاقة) الحامل  ابراهيم  اهريمش 

.XA73335(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/3(8

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدا7 بير الشارف ذي عقد شراء)ض)

96)املتواجد بالجماعة) 63)ص) بعدد)

الخميسات،) دائرة  الكنزرة،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 2,8289 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة منير السهلي والسيدة)

لشطاقتي) الحاملي7  حجوبي  سهام 

AB9((88 الوطنية)  التعريف 

.GB6387((و
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

)32/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

شراء) عقد  ذي  رملي  توزين  فدا7 

املتواجد) (282 235)ص) ضمن بعدد)

دائرة) يدين،) ايت  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) إقليم  الخميسات،)

إلى) ((3(( 2))مار3) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  ((3(( مار3) (33 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

مساحة)3,2723)هكتارا لفائدة السيد)

لشطاقة) الحامل  محمد  بنسعيد 

.X(7(62((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

323/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدا7 الحرش ذي عقد شراء)ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  ((33 ص) ((37

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

بايزو) السيد  لفائدة  هكتارا  (3,93

التعريف) لشطاقة  الحامل  سليم 

.AE33277(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

مار3) فاتح  بتاريخ  ((3((/338

العقار) على  سيجري  الذي  ((3((

املسمى فدا7 العسالة ذي عقد شراء)

املتواجد) (388 93))ص) ضمن بعدد)

الطلشة،) مقام  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) ((3(( 2))مار3) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  ((3(( مار3) (33 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (3,73 مساحة)

لشطاقة) الحامل  عزيز  البرنو�سي 

.G97533(التعريف الوطنية

55

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

336/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

فدا7 ملك بوعالم ذي الرسم العقاري)

املتواجد بالجماعة) (82/27(99 رقم)

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارا  (3,6773

لشطاقة) الحاملة  فاطمة  الشركي 

.G98625(التعريف الوطنية

56

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

مار3) فاتح  بتاريخ  ((3((/335

العقار) على  سيجري  الذي  ((3((

رقم) مطلب  موضوع  بريدي  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  (82/5372

دائرة تيفلت،) الترابية مقام الطلشة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارا) (2,83 من أجل سقي مساحة)

الحسي7) حواص  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.XA2(255

57

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

337/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  جنا7 لحميدي ذي 

املتواجد بالجماعة) (26/57377 رقم)

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

مشروع الترخيص بإنجاز بئرين وجلب)

مساحة) أجل سقي  من  منهما،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (3,35(3

ينجلو7 محمد سعيد الحامل لشطاقة)

.A7(28(9(التعريف الوطنية

58

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

مار3) فاتح  بتاريخ  ((3((/327

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

املسمى)»وسيلة»)ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتواجد  (26/3996 رقم)

دائرة) اولحسن،) علي  ايت  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

شركة) لفائدة  هكتارا  (7(,(695

AXIAL FACILITIES)في شخص ممثلها)

القانونية.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 325/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»باب السراغنة»)ذي عقد شراء)ضمن)

وملحق اصالحي) (737 ص) (525 بعدد)

املتواجد) (285 ص) (276 ضمن بعدد)

دائرة) امطرناغة،) الترابية  بالجماعة 

 املنزل،)إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

 2,(373 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد الكرواني عشد)

لشطاقة) الحاملي7  محمد  العزيز 

.CB5396و(CB55987(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/363

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي) واحساين  علي  ايت  الكريعة 

شهادة االستغالل رقم)286)املتواجد)

الشكاك،) عي7  الترابية  بالجماعة 

صفرو،) إقليم  كندر،) ايموزار  دائرة 

إلى) ((3(( 3))مار3) ابتداء)من تاريخ)

غاية فاتح أبريل)))3))بحث علني في)

شأ7 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

السيد) لفائدة  املاشية  وإرواء) املنزلي 

قسو رشيد،)الحامل لشطاقة التعريف)

.GB2889(2(الوطنية

61 



5973 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/36(

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

فدا7 بوقصيشة)2)ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتواجد  (82/6339

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم   تيفلت،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((3 من تاريخ)

في شأ7) علني  بحث  ((3(( أبريل) (7

بئر وجلب) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)3),2 

عزيز) ادريس  السيد  لفائدة  هكتارا 

الحامل لشطاقة التعريف) ومن معه،)

.XA7353(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/369 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ضمن) ذي عقد شراء) »فدا7 لشيار»)

املتواجد) (39( ص) ((9( بعدد)

عالل) سيدي  الترابية  بالجماعة 

إقليم) الخميسات،) دائرة  املصدر،)

تاريخ) من  ابتداء)  الخميسات،)

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

 3,(967 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتارا لفائدة السيد جرديني محمد،)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.X85633
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/368

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»فدا7 الشعل»)ذي عقد شراء)ضمن)

بعدد)83)ص)223)املتواجد بالجماعة)

دائرة) الترابية سيدي عالل املصدر،)

الخميسات،) إقليم   الخميسات،)

إلى) ((3(( 3))مار3) ابتداء)من تاريخ)

في) علني  بحث  ((3(( أبريل) (7 غاية)

بئر) بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ7 

وجلب املاء)منه من أجل سقي مساحة)

السيدة) لفائدة  هكتارا  (3,738(

لشطاقة) الحاملة  نوال،) عطاري 

.X3565(3(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/367

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  («2 »ادريسية)

بالجماعة) املتواجد  (R/56535 رقم)

دائرة تيفلت،) الترابية عي7 الجوهرة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3,2223 منه من أجل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة السيد ابراهيم مهداوي)

الحامل لشطاقة التعريف) ومن معه،)

.AB(27778(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/366

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»هرا3 املحارث»)ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتواجد  (26/73778 رقم)

تيفلت،) دائرة  الطلشة،) مقام  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) ((,23 من أجل سقي مساحة)

الحامل) لفائدة السيد الفقير احمد،)

.XA2(333(لشطاقة التعريف الوطنية

66 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/365

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاري) («2 »طهر النمر)

بالجماعة) املتواجد  (82/27376 رقم)

الترابية ايت علي اولحسن،)دائرة تيفلت،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (2,53 من أجل سقي مساحة)

عاقل) رضا  احمد  السيد  لفائدة 

الحامل لشطاقة التعريف) ومن معه،)

.A363776(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/367

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

2»)ذي عقد)  »بفدا7 كرمة بن قدور)

 (67 ص) (299 بعدد) ضمن   شراء)

مقام) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الطلشة،)

تاريخ) من  ابتداء)  الخميسات،)

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 2,83 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

علو،) علي  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.AB(7(332
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (7 بتاريخ) ((3((/363

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  »املقيصشة»)

بالجماعة) املتواجد  (82/26377 رقم)

دائرة تيفلت،) الترابية عي7 الجوهرة،)

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((3

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2,7373 منه من أجل سقي مساحة)

كشارة) يوسف  السيد  لفائدة  هكتارا 

الحاملي7) صلحا7،) ربيعة  والسيدة 

 I26(735 لشطاقة التعريف الوطنية)

.F(68(92و

69 
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/33(

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»بالد صابر»)ذي الرسم العقاري رقم)

)7)35/55)املتواجد بالجماعة الترابية)

عيو7،) سشع  باشوية  عيونه،) سشع 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه) املاء) بئر وجلب  الترخيص بحفر 

هكتارا) (3,(5 من أجل سقي مساحة)

حنا7،) السالمي  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.D67((62
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

7)3/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  («67 »بوحفرة)

بالجماعة) املتواجد  (K/(3(7( رقم)

الترابية آيت بورزوين،)دائرة الحاجب،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 2,9(68 منه من أجل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة السيد بنحما7 انيس،)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D556359
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

5)3/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

»شوينك)2»)ذي الرسم العقاري رقم)

5/65235)املتواجد بالجماعة الترابية)

تاوجدات،) دائرة عي7  آيت حرز هللا،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

من أجل سقي مساحة)2)هكتارا لفائدة)

السيد شايب ياسي7،)الحامل لشطاقة)

.AD237976(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

مار3) فاتح  بتاريخ  ((3((/3((

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

ذي) املحجوب») ايت  »ادعو  املسمى)

ذي) (K/(585 رقم) العقاري  الرسم 

شهادة إدارية رقم)2)3)/96)ملتواجد)

جحجوح،) سبت  الترابية  بالجماعة 

ابتداء) دائرة أكوراي،)إقليم الحاجب،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

وجلب) بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه   املاء)

عاصمي) السيد  لفائدة  هكتارات  (5

التعريف) لشطاقة  الحامل  لحسن،)

.D96873(الوطنية

73 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

3)3/))3))بتاريخ فاتح مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

ض) شراء) عقد  ذي  الكرمة») »باب 

بعدد)36))ص)7)3)املتواجد بالجماعة)

الترابية نزالة بني عمار،)دائرة زرهو7،)

تاريخ) من  ابتداء) مكنا3،)  إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

الترخيص بحفر بئر وجلب املاء)منه من)

أجل سقي مساحة)3,75)هكتار لفائدة)

الحامل لشطاقة) السيد لزعر ادريس،)

.D27(37((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/335

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  («2 »غربي)

بالجماعة) املتواجد  (5/62678

دائرة احواز مكنا3،) الترابية املهاية،)

تاريخ) من  ابتداء) مكنا3،)  إقليم 

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

الترخيص بجلب املاء)من سد سيدي)

الشاهد من أجل سقي مساحة)2,53 

هكتارا لفائدة السيد الغربي محمد،)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D38693
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسشو رقم ح.ج)

 (3(( مار3) (( بتاريخ) ((3((/336

الذي سيجرى على القطعة األرضية)

ثشوث) ذات  علي  والد  بدوار  الكائنة 

املتواجدة) (373 بعدد) ض  تصرف 

بالجماعة الترابية عي7 كرمة،)دائرة عي7)

 عرمة،)إقليم مكنا3،)ابتداء)من تاريخ)

مار3) (33 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتارا) (3,27 من أجل سقي مساحة)

فاطمة،) النبيه  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.BE795959
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/337/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الرسم) ذي  (2 العشا�سي) املسمى 

املتواجد) (35/59776 رقم) العقاري 

دائرة) بالجماعة الترابية عي7 كرمة،)

ابتداء) مكنا3،) إقليم  عرمة،) عي7 

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 5 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارات لفائدة السيدين عمر امقور)

النبيه الحاملي7 لشطاقتي) الـله  وعشد 

B587287 الوطنية)  التعريف 

.BE638329(و

77



5975 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/338/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

ذي الرسم العقاري) (2 املسمى كوش)

املتواجد بالجماعة) (35/6(398 رقم)

أكوراي،) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

مار3) (32 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

منه،) الترخيص بحفر بئر وجلب املاء)

هكتارات) (5 أجل سقي مساحة) من 

ابراهيم) التعلبي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D29((3
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/373/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

 SAINTE ANNE ا7) سانت  املسمى 

 K/25575 العقاري رقم) الرسم  ذي 

ام) دار  الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) عرمة،) عي7  دائرة  السلطا7،)

مار3) ((2 من تاريخ) ابتداء) مكنا3،)

 (3(( مار3) (32 غاية) إلى  ((3((

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بحفر بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتارات  (23 مساحة) سقي 

السيد ابن الكشير االمراني موالي عشد)

التعريف) لشطاقة  الحامل  الرحما7 

.C733(7(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/362/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

مطلب) ذي  خشابة  فدا7  املسمى 

املتواجد) (37/67362 التحفيظ رقم)

الترابية عي7 عيشة دائرة) بالجماعة 

تيسة،)إقليم تاونات،)ابتداء)من تاريخ)

أبريل) (7 غاية) إلى  ((3(( مار3) ((5

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 (3,7338 مساحة) سقي  أجل  من 

قلوبي) محمد  السيد  لفائدة  هكتارا 

لشطاقة) الحامل  قلوبي  ورشيد 

ورقم) (C23(593 الوطنية) التعريف 

.C((9239
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (3 بتاريخ) ح.ج/372/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

املسمى ايت بنمو�سى ذي عقد كراء)

املتواجد) (MB27(-(2 رقم) ملف 

دائرة) سرغينة،) الترابية  بالجماعة 

بوملا7،) إقليم  مرموشة،) ايموزار 

إلى) ((3(( 2))مار3) ابتداء)من تاريخ)

بحث علني في) ((3(( مار3) (32 غاية)

شأ7 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)

هكتارا) (29 مساحة) والسقي  املنزلي 

محمد) بورا3  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.CD369773
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) (28 بتاريخ) ح.ج/79)/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الرسم) ذي  (263 النماء) املسمى 

املتواجد) (37/232329 العقاري)

امللحقة) بنسودة،) الترابية  بالجماعة 

ابتداء) إقليم فا3،) اإلدارية املسيرة،)

إلى غاية) ((3(( مار3) (22 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) ((2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة الشركة الكبرى) (3,53

للطرق في شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (8 بتاريخ) ح.ج/377/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

امللكية) شهادة  ذي  خرنب  املسمى 

املتواجد بالجماعة) ((2/8975( رقم)

تاهلة،) دائرة  الصميعة،) الترابية 

إقليم تازة،)ابتداء)من تاريخ)8))مار3)

بحث) ((3(( أبريل) (6 إلى غاية) ((3((

الترخيص) مشروع  شأ7  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

أجل سقي مساحة)2932,))هكتارات)

بوجمعة) لفيض  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.Z92339

83

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (8 بتاريخ) ح.ج/373/))3))

العقارين) على  الذي سيجرى  ((3((

شهادة) ذي  املسدورية  املسميي7 

وحوض) ((2/6(56( رقم) امللكية 

رقم) امللكية  شهادة  ذي  الطلشة 

بالجماعة) املتواجدين  ((2/559((

الترابية مطماطة،)دائرة تاهلة،)إقليم)

مار3) ((8 تاريخ) من  ابتداء) تازة،)

بحث) ((3(( أبريل) (6 إلى غاية) ((3((

الترخيص) مشروع  شأ7  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة))3,393)هكتارا لفائدة)

الحامل) الحسي7  الحجاجي  السيد 

.D97752(لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (8 بتاريخ) ح.ج/376/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

املسمى رقية ذي شهادة امللكية رقم)

بالجماعة) املتواجدة  (69/263839

موالي) دائرة  روا�سي،) سشع  الترابية 

يعقوب،)إقليم موالي يعقوب،)ابتداء)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((8 من تاريخ)

في شأ7) علني  بحث  ((3(( أبريل) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه،)من أجل االستعمال املنزلي)

لفائدة) هكتارا  (2,23 وسقي مساحة)

الحامل) العزيز  عشد  خشاف  السيد 

.C82995(لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ فاتح مار3) ح.ج/2)3/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

شهادة) ذي  (3 سعيد) بالد  املسمى 

املتواجدة) (37/29577 رقم) امللكية 

دائرة) مزراوة،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) تاونات،) إقليم  تاونات،)

غاية إلى  ((3(( مار3) ((2  تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

 2 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتار بالتنقيط لفائدة السيد املزيتي)

التعريف) لشطاقة  الحامل  املهدي 

.C2(6882(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/339/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

ذي) للدولة  خاص  ملك  املسمى 

 T93772/37 العقاري) الرسم 

سشع) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

يعقوب،) موالي  دائرة  روا�سي،)

من) ابتداء) يعقوب،) موالي  إقليم 

غاية إلى  ((3(( مار3) ((2  تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (33

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

الوطني) املكتب  لفائدة  منه،) املاء)

في) للشرب  الصالح  واملاء) للكهرباء)

شخص ممثله القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ج/379/))3))بتاريخ)3)مار3)))3) 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

حيط اللشانة)3)ذي عقد شراء)ضمن)

بعدد)733)املتواجد بالجماعة الترابية)

جامع) أوالد  دائرة  قنصرة،) عي7 

ابتداء) يعقوب،) موالي  إقليم  ملطة،)

إلى غاية ((3(( مار3) ((2  من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (32

مشروع الترخيص بجلب املاء)من واد)

سشو،)من أجل سقي مساحة)7,7837 

هكتارات لفائدة السيد الغيواني نبيل)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.ZT7739(

88

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسشو  املائي  الحوض   وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/322/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

باملكا7) نفخة  اوالد  املدعو  الجماعي 

للجماعة) التابع  نفخة  اوالد  املسمى 

شهادة) ذي  نفخة  اوالد  الساللية 

ديسمبر) ((8 بتاريخ) (232 إدارية رقم)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((3(2

دائرة) لالميمونة  قيادة  لالميمونة،)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  لالميمونة،)

إلى غاية ((3(( مار3) ((2  من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (32

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (3,2892

لشطاقة) الحامل  حليلة  بوسلهام 

.G22(756(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم لسشو  املائي  الحوض   وكالة 
مار3) (( بتاريخ) ح.ج/323/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
اوالد) الساللية  للجماعة  اململوك 
 (298 رقم) إيجار  عقد  ذي  الطالب 
رقم) ملف  ((3(2 ديسمبر) (9 بتاريخ)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (25772
أوالد سالمة،)قيادة اجواز القنيطرة،)
إقليم) القنيطرة،) احواز  دائرة 
القنيطرة،)ابتداء)من تاريخ)2))مار3)
))3))إلى غاية)32)مار3)))3))بحث)
الترخيص) مشروع  شأ7  في  علني 
من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا) (8,237( مساحة) أجل سقي 
لفائدة السيد اليوبي محمد ومن معه)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.V227576
90

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم لسشو  املائي  الحوض   وكالة 
فبراير) ((8 بتاريخ) ح.ج/93)/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
أوالد) الساللية  للجماعة  اململوك 
بتاريخ إيجار  عقد  ذي   يوسف 

 25357 ملف رقم) ((3(( فبراير) (23
بحارة) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
قيادة بحارة أوالد عياد،) أوالد عياد،)
إقليم) الغرب،) الثالثاء) سوق  دائرة 
القنيطرة،)ابتداء)من تاريخ)25)مار3)
))3))إلى غاية)5))مار3)))3))بحث))
الترخيص) مشروع  شأ7  في  علني 
منها،)من) أثقاب وجلب ماء) (3 بإنجاز)
أجل سقي مساحة)53)هكتارا لفائدة)
 CAPITAL NATURAL FRUTA(شركة
ممثلة في شخص ممثلها) (SARL AU
القانوني السيد عشد الحكيم مهداوي)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.MC233733
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسشو  املائي  الحوض   وكالة 

بتاريخ فاتح مار3) ح.ج/93)/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الجماعي املدعو اوالد اسبيطة باملكا7)

املسمى اوالد اسبيطة التابع للجماعة)

شهادة) ذي  اسبيطة  أوالد  الساللية 

فبراير) (7 بتاريخ) (3 رقم) االستغالل 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((3((

قيادة عامر الشمالية باشوية) عامر،)

تاريخ) من  ابتداء) إقليم سال،) عامر،)

مار3) (32 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

ماء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3,6397 

هكتارا لفائدة السيد الجياللي جدي)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.G283
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسشو  املائي  الحوض   وكالة 

بتاريخ فاتح مار3) ح.ج/333/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

املسمى العزوزية ذي الرسم العقاري)

املتواجد بالجماعة) (33/3(887 رقم)

بهت،) دائرة  العسلوجي،) دار  الترابية 

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

مار3) (32 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)6,3756 

النادي) بوبكر  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لشطاقة  الحامل  معه  ومن 

.GN57623(الوطنية
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5977 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم لسشو  املائي  الحوض   وكالة 
بتاريخ فاتح مار3) ح.ج/3))/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
اململوك للجماعة الساللية بورحمة)
 7 بتاريخ) (569 رقم) كراء) عقد  ذي 
 25683 رقم) ملف  ((3(3 ديسمبر)
 2377 رقم) (( إيجار) عقد  وملحق 
املتواجد) ((3(2 سبتمبر) (7 بتاريخ)
السفلية،) عامر  الترابية  بالجماعة 
احواز) دائرة  السفلية،) عامر  قيادة 
ابتداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)
إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)
))3))بحث علني في شأ7) مار3) (32
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
محطة) تزويد  أجل  من  منه،) املاء)
وفندق) ومرافقها  الوقود  لتوزيع 
لفائدة شركة) ومحالت تجارية باملاء)
 LEXUX LOGISTIQUE SARL AU
القانوني) ممثلها  شخص  في  ممثلة 
السيد احمد الرايس الحامل لشطاقة)

.R57375(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/358/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
الرسم) ذي  الجمعة») »ظهر  املسمى)
موضوع) (26/3(775 رقم) العقاري 
 (3 عقد إيجار مصادق عليه بتاريخ)
بالجماعة) املتواجد  ((339 نوفمبر)
دائرة) الترابية سيدي عالل املصدر،)
الخميسات،) إقليم  الخميسات،)
إلى) ((3(( 3))مار3) ابتداء)من تاريخ)
علني) بحث  ((3(( أبريل) فاتح  غاية 
 7 في شأ7 مشروع الترخيص بإنجاز)
من أجل سقي) منها،) آبار وجلب املاء)
السيد) لفائدة  هكتارا  (28 مساحة)
ازغيبي محمد كريم الحامل لشطاقة)

.AC955(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/353/))3))

العقارات) الذي سيجرى على  ((3((

وسيدي)  7 (( »اسمنطو) املسماة)

ذات) امريس او وسيدي امريس بي»)

 26/55732 رقم) العقارية  الرسوم 

و))26/5572)و)26/55723)املتواجد)

بالجماعة الترابية ايت علي اولحسن،)

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

إلى) ((3(( 3))مار3) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  ((3(( أبريل) فاتح  غاية 

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة شركة) هكتارا  ((,73 مساحة)

ممثلها) شخص  في  (EMACOTRA

القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/6)3/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

ذي) بومعقل») »القاليع عي7  املسمى)

 239 ص) (95 بعدد) ض  شراء) عقد 

عي7) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم صفرو،) دائرة املنزل،) تمكناي،)

 (3(( مار3) ((3 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) ((3(( أبريل) فاتح  غاية  إلى 

الترخيص) مشروع  شأ7  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا لفائدة) (2 أجل سقي مساحة)

السيد الكدار ادريس الحامل لشطاقة)

.C762279(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/352/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

شهادة) ذي  افركاغ») »فدا7  املسمى)

االستغالل عدد)8)املتواجد بالجماعة)

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

 3))مار3)))3))إلى غاية فاتح أبريل)

مشروع) شأ7  في  علني  بحث  ((3((

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)7,7575 

هكتارا لفائدة السيد غديوي محمد)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C25(299
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح) بتاريخ  ح.ج/97)/))3))

على) سيجرى  الذي  ((3(( مار3)

الرسم) ذي  »ازغار») املسمى) العقار 

والعقاري) (R/77557 رقم) العقاري 

العقاري) الرسم  ذي  تير3  املسمى 

بالجماعة) املتواجد  (R/77557 رقم)

الترابية اوالد بن حمادي،)قيادة))أوالد)

دائرة سيدي سليما7،) بن حمادي،)

 (2 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

مار3)))3))إلى غاية)32)مار3)))3) 

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارا  (2,26 مساحة) سقي 

لشطاقة) الحامل  خوة  عالل  السيد 

.GA(6867(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (3 بتاريخ) ح.ج/7)3/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

املسمى)»تويزة))»)ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتواجد  (،R/5275 رقم)

انويرات،) قيادة  انويرات،) الترابية 

دائرة الغرب بني مالك،)إقليم سيدي)

مار3) ((2 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

 (3(( مار3) (32 غاية) إلى  ((3((

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)3,2679)هكتارا لفائدة)

السيد قاسم بيالل الحامل لشطاقة)

.GN5893((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/329/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الرسم) ذي  »الضاوية») املسمى)

املتواجد) (R/6995 رقم) العقاري 

بالجماعة الترابية دار بلعامري،)قيادة)

دائرة سيدي سليما7،) دار بلعامري،)

من) ابتداء) سليما7،) سيدي  إقليم 

 32 إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 تاريخ)

شأ7) في  علني  بحث  ((3(( مار3)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

8,6263)هكتارا لفائدة السيد محمد)

التعريف) لشطاقة  الحامل  اعسيلة 

.G238288(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (3 بتاريخ) ح.ج/337/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

باملكا7) امليك») »اوالد  املسمى)

املسمى اوالد امليك التابع للجماعة)

شهادة) ذي  امليك  اوالد  الساللية 

إدارية رقم)6))بتاريخ)7)فبراير)))3) 

املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة،)

دائرة احواز) قيادة احواز القنيطرة،)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (32

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد عمرو) (3,7876

العيساوي الحامل لشطاقة التعريف)

.G(38658(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/327/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

ومعيد7) تروك  بن  »فدا7  املسمى)

 R/8686(2»)ذي الرسم العقاري رقم

املتواجد بالجماعة الترابية انويرات،)

بني) الغرب  دائرة  انويرات،) قيادة 

ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم  مالك،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (32

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

منير) السيد  لفائدة  هكتارا  (3,2667

التعريف) لشطاقة  الحامل  الخلوقي 

.GN23(837(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
مار3) (( بتاريخ) ح.ج/97)/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
اوالد) الساللية  للجماعة  التابع 
بوتابت الطيسا7 الزهانة اوالد ملوك)
 29 بتاريخ) (267 ذي عقد إيجار رقم)
 887( رقم) ملف  ((323 أغسطس)
دار) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
دائرة) بلعامري،) دار  قيادة  بلعامري،)
سيدي) إقليم  سليما7،) سيدي 
مار3) ((2 من تاريخ) ابتداء) سليما7،)
 (3(( مار3) (32 غاية) إلى  ((3((
بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)
من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
أجل سقي مساحة)33)هكتارا لفائدة)
الحامل) محمد  موسات  السيد 

.J(73722لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/)37/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
الرسم) ذي  »بوجميح») املسمى)
وعقد) (R/38333 رقم) العقاري 
فبراير) (23 أرض فالحية بتاريخ) كراء)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((3(2
قيادة سيدي) لحمر،) محمد  سيدي 
الثالثاء) سوق  دائرة  لحمر،) محمد 
من) ابتداء) إقليم القنيطرة،) الغرب،)
إلى غاية فاتح) ((3(( )))مار3) تاريخ)
شأ7) في  علني  بحث  ((3(( أبريل)
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة سقي  أجل  من  منه،)  املاء)
جعفر) السيد  لفائدة  هكتارا  (5
التعريف) لشطاقة  الحامل  الصبيحي 

.G63(637(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/373/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الرسم) ذي  الربح») »مرجة  املسمى)

املتواجد) (R/5(873 رقم) العقاري 

قيادة) اششانات،) الترابية  بالجماعة 

زيرارة،)دائرة الشراردة،)إقليم سيدي)

مار3) ((( تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

 (3(( أبريل) فاتح  غاية  إلى  ((3((

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (5,5373 مساحة) أجل سقي 

الجياللي) القدوري  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.G2358(7
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/377/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الرسم) ذي  («II »فكرونة) املسمى)

R/7722)الكائن بقشيلة) العقاري رقم)

اوالد يحيى املتواجد بالجماعة الترابية)

بلعامري،) دار  قيادة  بلعامري،) دار 

إقليم سيدي) دائرة سيدي سليما7،)

مار3) ((( من تاريخ) ابتداء) سليما7،)

 (3(( أبريل) فاتح  غاية  إلى  ((3((

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتارا  (6,96 مساحة) سقي 

الحامل) اإلدري�سي  الدين  نور  السيد 

.K97362(لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/357/))3))

األرض) على  سيجرى  الذي  ((3((

»مسدورة) الفالحية الشورية املسماة)

املتواجدتا7) ( متصلتي7) وارميل»)

بمزارع الزياينة ذات شهادة إدارية رقم)

املتواجد) ((3(( 23)فبراير) بتاريخ) ((6

اعزوز،) سيدي  الترابية  بالجماعة 

دائرة) القادر،) عشد  موالي  قيادة 

قاسم،) سيدي  إقليم  الغرب،) تالل 

إلى) ((3(( )))مار3) ابتداء)من تاريخ)

بحث علني في) ((3(( مار3) (32 غاية)

شأ7 مشروع الترخيص بإنجاز ثقشي7)

سقي) أجل  من  منهما،) املاء) وجلب 

السيد) لفائدة  هكتارات  (6 مساحة)
لشطاقة) الحامل  السماحي  رشيد 

.GN52623(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (7 بتاريخ) ح.ج/376/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

باملكا7 املسمى) »البريدجات») املسمى)

البريدجات التابع للجماعة الساللية)

رقم) إدارية  شهادة  ذي  البريدجات 

املتواجد) ((3(( فبراير) (26 بتاريخ) ((

قيادة) ارميالت،) الترابية  بالجماعة 

سيدي) إقليم  بهت،) دائرة  مختار،)

مار3) ((( تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

 (3(( أبريل) فاتح  غاية  إلى  ((3((

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)25)7,3)هكتارا لفائدة)

السيد ادريس ابريز الحامل لشطاقة)

.GN223(77(التعريف الوطنية
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5979 الجريدة الرسميةعدد)5739 - 7))شعشا7)2773 )33)مار3)))3)) 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) ((5 بتاريخ) ح.ج/92)/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
باملكا7 املسمى اوالد) »ازدغ») املسمى)
انصر التابع للجماعة الساللية اوالد)
شهادة) ذي  الحزامطة  فرقة  انصر 
 (3(( فبراير) (( بتاريخ) (2 إدارية رقم)
سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
باشوية) (،( امللحقة اإلدارية) الطيبي،)
القنيطرة،) إقليم  الطيبي،) سيدي 
إلى) ((3(( 25)مار3) ابتداء)من تاريخ)
علني) بحث  ((3(( مار3) ((5 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ7  في 
ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)
هكتارا لفائدة السيد) (3,(5 مساحة)
لشطاقة) الحامل  بصورة  محمد 

.G((3333(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 
فبراير) ((3 بتاريخ) ح.ج/83)/))3))
العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((
بمزارع) الكائنة  »الشالط») املسمى)
 (3 رقم) إدارية  شهادة  ذي  اسويل 
املتواجد) ((3(( يناير) ((8 بتاريخ)
قيادة) بالجماعة الترابية مقريصات،)
إقليم) دائرة مقريصات،) مقريصات،)
مار3) (27 تاريخ) من  ابتداء) وزا7،)
 (3(( مار3) ((7 غاية) إلى  ((3((
بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)
من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
وإرواء) املنزلي  االستعمال  أجل 
هكتارا) (2,5 مساحة) وسقي  املاشية 
الخليعي) رضوا7  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.LC229782
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

فبراير) ((5 بتاريخ) ح.ج/89)/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

الرسم) ذي  («83 »العطف) املسمى)

املتواجد) (73/3756 رقم) العقاري 

قيادة) ازغار،) الترابية  بالجماعة 

إقليم) دائرة سيدي سليما7،) أزغار،)

سيدي سليما7،)ابتداء)من تاريخ)25 

مار3)))3))إلى غاية)5))مار3)))3) 

بحث علني في شأ7 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)7,9867)هكتارا لفائدة)

السيد انصيري الكشير الحامل لشطاقة)

.GA7(877(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرار

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

مار3) (( بتاريخ) ح.ج/339/))3))

العقار) على  سيجرى  الذي  ((3((

للجماعة) التابع  »الدشرة») املسمى)

شهادة) ذي  الدشرة  الساللية 

فبراير) (9 بتاريخ) (22 رقم) إدارية 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((3((

دائرة) لالميمونة،) قيادة  لالميمونة،)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  لالميمونة،)

إلى غاية) ((3(( مار3) ((2 من تاريخ)

))3))بحث علني في شأ7) مار3) (32

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارا  (3,2862

لشطاقة) الحامل  الهيطوط  فاطمة 

.GB257757(التعريف الوطنية
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القرار
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