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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو1 في ميدا1 اإلشهاض القانوني إثبات هو3تهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحم1 اإلداضة بية مسؤولية فيما يتعلق أمرمو1 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE ATOMEL IKHOUANE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 511.111 دضهم

املقر االجتماعي : تجزئة جوهرة تماضة 

شاضع الحسن الثاني عماضة ) شقة 

3) الطاأق 4 تماضة

ضقم سج1 تجاضي 97)84

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

مسير  قرض  أالرباط   2122 فبراير   2

الشركة ما يلي :

تجزئة  إلى  االجتماعي  املقر  تغيير 

الثاني  الحسن  شاضع  تماضة  جوهرة 

عماضة ) شقة 3) الطاأق 4 تماضة.

ضفع ضبسمال الشركة من 11.111 

دضهم إلى 511.111 دضهم.

تقسيم ضبسمال الشركة كالتالي :

 2551 الوضدي  مصطفى  السيد 

حصة.

 2551 ادالل  الحسي1  السيد 

حصة.

 ATOMEL املسماة  الشركة 

من  مسيرة  ستصبح   IKHOUANE

طرف السيد مصطفى الوضدي.

الحسي1  ادالل  السيد  تقديم 

استقالته من تسيير الشركة.

من  و9)   8  ،7  ،4 الفص1  تغيير 

قانو1 الشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع 

أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   2122 ماضس   (8 أتاض3خ 

.123116

1 P

 BENWAHOUD & ARTAI
ASSURANCE

شركة محدودة املسؤولية ذات 
مساهم وحيد

ضبسمالها : 511.111 دضهم
املقر االجتماعي : 45 شاضع محمد 
الخامس، الطاأق 2، شقة ضقم 7

 طنجة
على محرر قراضات املساهم  أناء 
تقرض  2121 ماي   5 أتاض3خ   الوحيد، 

ما يلي :
الح1 املبكر للشركة.

مقر  وتحديد  املصفي  تعيي1 
التصفية.

تنفيذ  بج1  من  صالحيات 
اإلجراءات القانونية.

أمكتب  القانوني  اإليداع  تم 
التسجي1 أاملحكمة التجاض3ة أطنجة 
تحت الرقم   2121 يونيو   (7 أتاض3خ 

.243623
من بج1 املستخرج واإلشاضة

املساهم الوحيد

2 P

RACHA BUREAU
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 املقر االجتماعي : حي بكدال شاضع 
األأطال، عماضة 4، ضقم 5)، الرباط

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
املصادقة  تمت   2122 ماضس  أتاض3خ 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1  على 

املسؤولية املحدودة.
 RACHA BUREAU  : التسمية 

.SARL

السج1 التجاضي : 58985).
املقر االجتماعي : حي بكدال شاضع 

األأطال، عماضة 4، ضقم 5)، الرباط.
توزيع   : االجتماعي  النشاط 
امللتزمات املكتبية القرطاسية واألثاث 
املختلفة  األعمال  ومقاول  املكتبي، 

واإلنشاءات.
ضبسمال  حدد   : املال  الربس 

الشركة في مبلغ 111111 دضهم
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة ضشيدة الكدية.
مدة الشركة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة  املحكمة 

ماضس 2122 تحت ضقم 123295.
3 P

SODREMA
SARL AU

سودض3ما ش.م.م.ش.و
أربسمال : 111.111 دضهم

24، شاضع بمير سيدي محمد
حي الرشاد، قر3ة سال

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
شر3ك وحيد

أتاض3خ مؤضخ  عرفي   بعقد 
أالرباط  ومسج1   2122 يناير   3(
وضع  تم   ،2122 فبراير   4 أتاض3خ 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو1 
خصائصها  وحيد  شر3ك  املسؤولية 

كالتالي :
تسمية : سودض3ما ش.م.م.ش.و

الشركاء : 
ضقم  ب.و  الزهري،  طاضق  السيد 

.A398161
بهداف الشركة :

جميع  وتسو3ق  وتغليف  توزيع 
املنتجات واملواد واملستلزمات والسلع 

أكافة بنواعها.
والنجاضة  والكهرباء  البناء  بعمال 

والسباكة وما إلى ذلك.
أيع وتصميم املفروشات واملعدات 

املكاتب.
الفعاليات  وإداضة  تنظيم 
وجميع  املعاضض  واملؤتمرات، 

املناسبات والحفالت.
والشبه  أالجملة  والبيع  التجاضة 

جملة والتقسيط.
واملعدات  اآلالت  وشراء  أيع 

الطبية.
النق1 واللوجستيك.

والصرف  )الطرق  الطرق  بعمال 
الصحي ومياه الشرب والكهرباء وبناء 
الخزانات املياه واألحواض وحمامات 
مياه  معالجة  ومحطات  السباحة 

الصفر الصحي، الخ ...).
وتأجير  وتصدير  واستيراد  تجاضة 

جميع اآلالت واملعدات والسلع.
شاضع بمير   ،24  : املقر االجتماعي 
سيدي محمد، حي الرشاد، قر3ة سال 

11131 سال.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجي1 الشركة أالسج1 التجاضي.
دضهم   111.111  : الربسمال 

مقسمة كالتالي :
دضهم   111 فئة  من  حصة   111

للسيد طاضق الزهري.
تم تعيي1 السيد طاضق   : التسيير 
الزهري، ب.و ضقم A398161 لتمثي1 
وتسيير الشركة ملدة غير محددة تبعا 

للفص1 5) من القانو1 األسا�صي.



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6484

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

5% مخصصة لالحتياط   : األضباح 

القانوني، والباقي يقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.

تسجي1  تم   : التجاضي  السج1 

الشركة أالسج1 التجاضي أاملحكمة 

االأتدائية سال تحت ضقم 35687.
مقتطف وبيا1 لإلشهاض

4 P

شركة ستوديو 43
STUDIO 43

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 11.111 دضهم

الكائن مقرها اإلجتماعي : 44) زنقة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطاأق 6 الشقة 35 دضب 

عمر، الداضالبيراء املغرب

ضقم السج1 التجاضي 438293

إعال1 متعدد القراضات
أمقت�صى محرر مداوالت الجمع 

أتاض3خ  أالداضالبيراء  املنعقد  العام 

قرض الشر3ك الوحيد   2121 يونيو   4

للشركة ما يلي :

أنيحيى  كميليا  السيدة  استقالة 

السيدة  وتعيي1  التسيير  مهام  من 

فر3ال البداوي كمسيرة جديدة.

السيدة  إلى  حصة   51 تفو3ت 

فر3ال البداوي وتفو3ت 25 حصة إلى 

السيدة دينا أنيحيى.

شركة  من  الشركة  نوع  تحو13 

ذات مسؤولية محدودة بشر3ك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

تحيي1 النظام األسا�صي للشركة.

وتعدي1 البند )، البند 3، البند 6 

والبند 7.

أاملركز  القانوني  اإليداع  تم 

أالداضالبيراء  لإلستثماض  الجهوي 

عدد  تحت   2121 يونيو   9 أتاض3خ 

.738853

5 P

ديوا1 األستاذ لحسن منقوش

موثق أالرباط

شاضع عمر اأن الخطاب عماضة 11 شقة ضقم 6 

بكدال الرباط

الهاتف : 15.37.77.27.73

الفاكس : 15.37.77.27.74

SAKAN H RK شركة
ش.ذ.م.م )ش.و)

ضبسمالها : 112.111.11 دضهم

مقرها اإلحتماعي : بكدال، شاضع 

عقبة 77743 الطاأق الثاني الشقة 

 9

السج1 التجاضي 132149

تعيي1 مسير جديد للشركة
العام  الجمع  محرر  أموجب 

األستاذ  طرف  من  العادي،محرض 

ماضس   21 أتاض3خ  منقوش،  لحسن 
الشركة  شركاء  ضخص   ،2122

حسن  السيد  وهم  بعاله،  املذكوضة 
الطواهري  عزوز  السيد  الهدوني، 

والسيد علي الطواهري أتغيير املسير 

حسن  السيد  وهو  للشركة  الوحيد 

عزوز  أالسيد  وتعو3ره  الهدوني 

الطواهري أصفته املسير الجديد.

نتيجةعن ذلك تم تعدي1 الفص1 

3) من النظام األسا�صي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123249.
مقتطف وبيا1

األستاذ لحسن منقوش

موثق أالرباط

6 P

SOCIETE T.T AGHRIS
التبرع أاألسهم

وتغيير صالحيات املوقعي1
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرض 

 2122 يناير   7 أتاض3خ  املنعقد 

 SOCIETE T.T AGHRIS لشركة 

ضبسمالها  املسؤولية  شركة محدودة 
دضهم ضقم سجلها التجاضي   11.111

ومقرها اإلجتماعي شاضع بأو   81261

داوود ظاهري إقامة الحديقة مكتب 
ضقم 8 طنجة.

تبرع السيد جاأري عبد الواحد ب 
41 سهما للسيد جاأري عصام أمبلغ 
 4111 بسعر  لك1 سهم  دضهم   111
 T.T شركة  في  له  مستحقة  دضهم 

.AGHRIS SARL
أجميع  قانونا  ملزمة  الشركة 
من  بها  املتعلقة  والوثائق  األعمال 
خالل التوقيع املنفص1 ألحد املدير3ن 
املشاضكي1 السيد عبد الواحد جاأري 

بو السيد عصام جاأري.
النظام  تعدي1  سيتم  وبموجبه 

.T.T AGHRIS األسا�صي لشركة
أمصلحة   القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الربط  مكتب 
ماضس   (7 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ملف 2532.
7 P

 SOCIETE TRAVAUX
 D’AMENAGEMENT

 GENEREAUX
SARL AU

تأسيس شركة
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
وضع  تم   ،2122 يناير   (3 أتاض3خ 
النظام األسا�صي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات املميزات التالية :
شركة    : التسمية 
 TRAVAUXD’AMENAGEMENT
GENEREAUX SARL AU ش.ذ.م.م.

الهدف :
مقاول البناء.

 3 ضقم  الشقة   : اإلجتماعي  املقر 
عماضة 46 أالد الصهر3ج حي القدس 

املدينة الجديدة فاس.
يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق بو التمديد.
ضبس مال الشركة : 111.111.11 
من  حصة   111 على  مقسم  دضهم 
الواحدة،  للحصة  فئة 1111 دضهم 
اكتتبت أالكام1 نقدا ووزعت كاآلتي :

السيد عبد الواحد ناصيري 111 
حصة.

الشركة  تدأير  يتولى   : التسيير 
ضقم  ناصيري  الواحد  عبد  السيد 

.FL24126 البطاقة الوطنية
السنة اإلجتماعية : تبدب في فاتح 
ك1  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
أمصلحة   القانوني  اإليداع  تم 
كتاأة الربط لدى املحكمة التجاض3ة 
تحت   2122 ماضس   23 أفاس أتاض3خ 

ضقم السج1 التجاضي 999)7.
7 P

شركة  تأمينات كونتاكت 
) ش.م.م)

أيع الحصص االجتماعية
تغيير الشك1 القانوني

العام  الجمع  ملحرر  تبعا 
أأكادير  املؤضخ  للشركاء  االستثنائي 

أتاض3خ 23 فبراير2122   تقرض مايلي:
أبيع  الديواني  جمال  السيد  قام 
الشركة    في  يملكها  التي  حصة   241

لفائدة السيد عز3ز ادادس.
أبيع  كر3م  الحمامي  السيد  قام 
الشركة    في  يملكها  التي  251حصة 

لفائدة السيد عز3ز ادادس.
للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 
من شركة دات مسؤولية محدودة الى 
شركة دات مسؤولية محدودة دات 

الشر3ك الوحيد. 
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة.  املحكمة  لدى  الربط 
أاكادير أتاض3خ 24 ماضس 2122 تحت 

ضقم 119117.
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 L.S.M.A
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
سج1 التجاضي ضقم )579)

إنشاء   شركـــة
 18 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالرشيدية،  ومسجلة   2122 ماضس 
لشركة  األسا�صي  القانو1  وضع  تم 
تتــلخــــــــص  املحدودة  املسؤولية  ذات 

في ما يلي:
 .L.S.M.A SARL : التسميــة
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الهدف االجتماعي:

 األشغال املختلفة.

  التمو3ن.

حي   – مربب  االجتماعي:  املقر 

السالم ضقم 37) اضفود.
 111.111.11  : الشركة  ضبسمال 

دضهم. 

التسيير: السيد السليماني محمد 

بمي1 بو نائبه السيد السليماني لعربي 

سج1 التجاضي ضقم )579) أاملحكمة 

االأتدائية أالرشيدية.

9 P

ALIOUICH BATIMENT
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 

 ALIOUICH BATIMENT ملساهم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

ضبسمالها  البالغ  الوحيد،  املساهم 

مقرها  والكائن  دضهم   111.111.11

 2 اإلجتماعي بشاضع دبي حي الوحدة 
زنقة البطاني العيو1، تقرض ما يلي :

 1111 حصص  مجموع  تفو3ت 

حصة السيدة إيما1 عليويش لفائدة 

السيد فيص1 عليويش.

لدى كتاأة   : تم اإليداع القانوني 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 

ضقم  تحت   2122 ماضس   25 أتاض3خ 

.2122/824
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AHL JDAY
تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة أمساهم واحد
فاتح  أتاض3خ  العرفي  للعقد  تبعا 

فبراير 2122 تم وضع قواني1 الشركة 

ذات املميزات التالية:

.AHL JDAY : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة أمساهم واحد.

املوضوع : خدمات تقديم الطعام 

واألنشطة ذات الصلة، وتأجير جميع 

بنواع املعدات والسلع.

الحفالت  جميع  تنظيم 
اإلستقبال  وحفالت  واإلحتفاالت 
واملؤتمرات  الكوكتي1  وحفالت 
اإلقليمية  بو  املحلية  واإلحتفاالت 
مع بو  إلخ....  بو الوطنية بو الدولية، 

أدو1 تقديم الطعام.
تنظيم مختلف األنشطة   الفنية 
واإلقليمية  املحلية  والتظاهرات 

والوطنية والدولية.
واملعدات  األدوات  كافة  توفير 
لفائدة  الروئية  أالزخرفة  الخاصة 

الغير،  إلخ ...
املقر الرئي�صي : حي الوفاق ألوك ج 

ضقم 2193 العيو1.
مبلغ  في  حدد   : الربسمال 
إلى  مقسمة  دضهم   111.111.11
دضهم   111 فئة  من  حصة   1.111
العالية  السيدة  أالكام1  وتملكها 

جداي.
تسير من طرف السيدة   : اإلداضة 

العالية جداي.
أكتاأة  تم    : القانوني  اإليداع 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 
ضقم  تحت   2122 فبراير   6 أتاض3خ 
أالسج1  تسجيلها  وتم   2122/325
التحليلي عدد  الرقم  التجاضي تحت 

.41199
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PLAYER POOL
SARL

في  مؤضخ  عرفـــي  عـــــقد  أمقت�صى 
،قـــد  ماضس 2122   3 أـــــــتاض3خ  الرباط  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـــم 

املحدودة.  
 PLAYER POOL: التـــــــــــــــــــسمية 

. SARL
الهـــدف االجتماعي: 

-قاعة شاي. 
-قاعة بلعاب.

-مطعم.
مجال  في  والتسيير  -االداضة 

املطاعم.
ضبســمال الشركـة :111111 دضهــــم 
فــــــئة  حـــــصة من   1111 إلى  مقسـمة 

111 دضهم للحصة الواحــدة.

-السيدة هالة أراين  251 حصة. 
 251 حمينة  شيماء  -السيدة 

حصة.
الدين حمينة  251  -السيد عالء 

حصة.
 251 كناوي  يوسف  -السيد 

حصة.
من  اأــــتداء  ســنة   99  : -املــــــــــــدة 
تاض3ــــخ  من  بي  النـــــهائي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــج1 التـــجاضي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سنة  ك1  من  ديسمبر   3( إلى  
تاض3خ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عـــــدا 

التسجي1.
السعادة  مفتاح  :اقامة  املـــــــــــقر 

عماضة ضقم ) متجر ضقم 2 تاأر3كت.
املسيرو1 :

-السيد عالء الدين حمينة.  
-السيد يوسف كناوي. 

-ضقم التقييد أالسج1 التجاضي : 
.35685
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AZESSAKHI
SARL AU

 23 في  ملقراضات عقد مؤضخ  تبعا 
القانو1  وضع  تم   2121 نوفمبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
محدودة أالشر3ك الوحيد أاملميزات 

التالية :
 AZESSAKHI SARL  : التسمية 

.AU
محمد  شاضع   : اإلجتماعي  املقر 
 ( ضقم  مح1   ( ادم  إقامة  الخامس 

تاأر3كت سال.
املوضوع :

وضاقة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد اعزاز حميد ملدة غير محددة.
دضهم   111.111.11  : الربسمال 
سعر 111 دضهم للحصة مقسمة كما 

يلي :
السيد اعزاز حميد 1111 حصة.

املجموع : 1111 حصة.

السنة اإلجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

كتاأة الربط   : اإليداع القانوني 

 (6 أاملحكمة االأتدائية بسال أتاض3خ 

ديسمبر 2122 السج1 التجاضي عدد 

.35(77
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NEW TOP TECHNIC
SARL AU

أمقت�صى جمع عام استثنائي حرض 

 2121 نوفمبر   (9 أتاض3خ  الرباط  في 

 NEW قرض الشر3ك الوحيد للشركة 

TOP TECHNICO SARL AUما يلي:

بصبح  الذي  النشاط  تعدي1 

كالتالي :

الحوسبة الكهربائية.

التجاضة.

بو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 

وسيط بداء).

تحو13 املقر اإلجتماعي : من شقة 

الطاأق السابع زنقة سبو عماضة   (7

االسماعلية ضقم 22 مكناس إلى زنقة 

الكعيدة ضقم 6 حي الوالء القر3ة سال.
القانو1  من   4 املادة  تعدي1 

األسا�صي للشركة.

أكتاأة   : القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة التجاض3ة أمكناس 

ماضس   24 أتاض3خ   ((8( ضقم  تحت 

. 2122
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PROMA CONSULTING
SARL.AU

استثنائي  عام  جمع  أمقت�صى 
حرض في الرباط 24 نوفمبر 2121 قرض 

 PROMA للشركة  الوحيد  الشر3ك 

CONSULTING  SARLAU ما يلي :

تعدي1 النشاط :

شراء بثاث ومعدات املكاتب ؛

املعلومات  تكنولوجيا  في  تاجر 

واملنتجات التقنية ؛

تقنية  منتجات  وتصدير  استيراد 

املعلومات والتقنية.
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تحو13 املقر االجتماعي : من  شقة 

الطاأق السابع زنقة سبو عماضة   (7

إلى  مكناس   22 ضقم   االسماعلية 

الوالء  حي  الدشيرة  زنقة   3( ضقم 

القر3ة سال. 

القانو1  من   4 املادة  تعدي1 

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني أكتاأة الربط 

أاملحكمة التجاض3ة أمكناس تحت ضقم 

1181 أتاض3خ 24 ماضس 2122. 
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CLOTHES CLEANER

SARLAU

محرض  عرفي  عقد   أمقت�صى 

9 ماضس 2122 تم تكو3ن نظام بسا�صي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر3ك وحيد  خصائصها كالتالي :

 CLOTHES«  : التسمية 

.CLEANER

الهدف : تماضس الشركة األهداف 

التالية : 

التنظيف الصناعي ؛

مصبنة ؛

التنظيف.

جنا1  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

الكبير ضقم 97 قواس القنيطرة سال.   

 111.111  : ضبس املال االجتماعي 

حصة قيمة   1111 دضهم مقسم إلى 

ك1 واحدة 111 دضهم.

أدض  السيد  تعيي1  تم   : التسيير 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  البهيج، 

كمسير   A668148 ضقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الربط  كتاأة  لدى  القانوني  امللف 

أاملحكمة االأتدائية بسال تحت ضقم 

السج1 التجاضي 35713.
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مكتب االستشاضة FIDUTEMA ش.م.م

ضقم 36) شاضع القاهرة، الطاأق األول، شقة 

ضقم )، كومطراف )، تماضة

الهاتف : 48 42 64 1537

الفاكس : 64 47 64 1537

TRANS ABOU KHAWLA
SARL AU

تغيير مقر الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أــــــمقــت�صى 

4) فبراير 2122 قرض مسؤول شركة 

 TRANS ABOU KHAWLA SARL

الواحد  الشر3ك  ذات  ش.م.م   AU 

ما يلي :

) - تغيير مقر الشركة إلى العنوا1 
التالي : مح1 أالطاأق السفلي، ضقم 4، 

تجزئة فرح، الصخيرات.

األسا�صي  القانو1  تحيي1   -  2

للشركة.

أكتاأة  القانــونـي  اإليــداع  تــم 

أالرباط  التجاض3ة  أاملحـكمـة  الربط 

ضقم  تـحـت   2122 ماضس   (7 أتاض3خ 

.123185
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ALYAOUM 24
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر3ك واحد
ضبسمالها : 1.111.111 دضهم

املقر االجتماعي : ضقم 12 ساحة 

العلو3ي1، ضقم 8، طاأق 3، حسا1، 

الرباط

الز3ادة والنقصا1 في الربسمال 
االجتماعي

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى   -  I

 2121 ديسمبر   3( أتاض3خ  أالرباط 

للشركاء  العامة  الجمعية   قرضت 

ما يلي :

املوافقة على تعيي1 خبير محاسب 

الذي  وشركاؤه  فيزازي  مكتب  ليكن 

يمثله الخبير خالد فيزازي الذي سيقوم 

الحساأات  حصر  على  أالتصديق 

الجاض3ة  للشركاء.

موافقة على تقر3ر املصادقة على 

حصر الحساأات الجاض3ة للشركاء.

االجتماعي  الربسمال  في  ز3ادة 

أاملوازنة مع ديو1 الحساأات الجاض3ة 

دضهم من  أمبلغ 3.311.811  للشركاء 

خالل دمج الحساب الجاضي املرتبط 

ضبسمال  قيمة  نق1  تم  حيث  أه 

دضهم ليصبح   111.111 الشركة من 

3.411.811 دضهم مما بدى إلى إنشاء 

 111 أقيمة  جديدا  سهما   33118

في  االكتتاب  تم  والتي  للسهم  دضهم 

الشر3ك  ودفعها  متساو3ة  بسهم 

الوحيد أالكام1.

طر3ق  عن  الربسمال  في  نقصا1 

أمبلغ  امللحوظة  الخسائر  استيعاب 

2.411.811 دضهم وبالتالي خفض ضبس 

إلى  دضهم   3.411.811 أمقداض  املال 

1.111.111 دضهم مقسمة إلى 11.111 

سهم أقيمة 111 دضهم.

للربسمال  الجديد  التقسيم 

االجتماعي.

تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

مسائ1 مختلفة.

II - تم اإليداع القانوني لدى كتاأة 

الربط أاملحكمة االأتدائية أالرباط 

ضقم  تحت   2122 ماضس   25 أتاض3خ 

.123311
وتم وضع التصر3ح التغييري   -  III

أنفس  الربط  كتاأة  نفس  لدى 

التاض3خ تحت ضقم 2215.
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NELIYA NEGOCE
SARL AU

مؤضخي1  محرر3ن  أمقت�صى 

 2121 بغسطس   31 أتاض3خ  أالرباط 

بعض  تغيير  تم   2122 يناير  و24 

قواني1 الشركة وحدد ما يلي :

أيع حصص الشركة والتي تقدض 

دضهم   111.111 أمبلغ  حصة   111

من طرف السيد مجاهد ضضوا1 إلى 

السيد البدضي طه.

ضضوا1  مجاهد  السيد  استقالة 

السيد  وتعيي1  الشركة  تسيير  من 

البدضي طه كمسير وحيد لشركة.

تحو13 مقر الشركة من 411 شاضع 

الحسن 2، العماضة ضقم 5، الرباط إلى 

املقر الجديد املتواجد في تقاطع شاضع 
التجاضي  املح1  مز3اتة،  وزنقة  املليا 
ضقم 7) مكرض، سيتي سانتر، الر3اض، 

الرباط.

تغيير هدف الشركة إلى :

املكاتب  مستلزمات  تاجر   -  (

والكمبيوتر ؛

2 - تنظيم الحفالت ؛

3 - تحو13 األموال إلجراء معامالت 

الدفع وتسو3ة الفواتير.

تداض الشركة من طرف   : التسيير 

السيد البدضي طه ملدة غير محدودة.

اإليداع القانوني : تم أكتاأة الربط 

أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة   أاملحكمة 

28 ماضس 2122 تحت ضقم 123341. 
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STE MOULI CAFE
SARL

الربسمال : 111.111 دضهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

أمقت�صى عقد عرفي أالرباط أتاض3خ 
القانو1  وضع  تم   2122 ماضس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 STE MOULI : التسمية الجماعية

.CAFE

الهدف االجتماعي :

مقاولة لبيع الب1 والتحميص ؛

إصالح اآلالت الكهربائية.

 ،8 شقة   31: االجتماعي  املقر 

شاضع موالي بحمد الوكيلي، حسا1، 

الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 

دضهم موزعة على 1111 حصة من فئة 

111 دضهم للحصة وزعت كما يلي :

السيد ايت داود خالد 511 حصة ؛

اللطيف  عبد  داود  ايت  السيد 

511 حصة.
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السنة االجتماعية : تبدب من فاتح 
يناير إلى )3 ديسمبر من ك1 سنة.

السيدين  تعيي1  تم   : التسيير 
السيد ايت داود خالد والسيد ايت 
داود عبد اللطيف كمسيرين ملدة غير 

محدودة.
تم إيداع السج1 التجاضي أمكتب 
أالرباط   التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.111126
20 P

HERAKLES ORTHOPEDIE
استقالة املسير األول

وتعيي1 مسير جديد للشركة
االستثنائي  العام  الجمع  قرض 
 HERAKLES ORTHOPEDIE لشركة
 2122 ماضس  فاتح  أتاض3خ   املنعقد 

ما يلي :
عبد  السيد  استقالة  قبول 
مغربي الجنسية،  اللطيف الرباب، 
 (946 يناير  فاتح  أتاض3خ  املزداد 
 ،855 ضقم   : ب  الساكن  أمكناس، 
والحام1  مكناس  املنصوض،  تجزئة 
ضقم  للتعر3ف  الوطنية  للبطاقة 
كمسير  منصبه  من   D54438
أيدي«  اوضطو  »هيراكليس  لشركة 
 HERAKLES ORTHOPEDIE
 وتعيي1 السيد بناس الرباب، مغربي 
الجنسية، مزداد أتاض3خ 28 بغسطس 
أمجمع  الساكن  أمكناس،   (978
الثالث،  الطاأق   ،( ب  اللي1  مسك 
طنجة  الرباط،  طر3ق   57 ضقم 
والحام1 للبطاقة الوطنية للتعر3ف 
ضقم D346672 مسيرا جديدا لشركة 
غير  ملدة  أيدي«  اوضطو  »هيراكليس 
محدودة وذلك اأتداءا من تاض3خ فاتح 

ماضس 2122.
األسا�صي  القانو1  تحيي1  مع 

للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أطنجة أتاض3خ 4) ماضس 2122 

تحت ضقم 2382. 
أمثاأة مقتطف وبيا1

21 P

ديوا1 األستاذ فؤاد العلمي

موثق أالداض البيراء

G-ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

الربسمال : 211.111 دضهم

املقر االجتماعي : الداض البيراء، 

ضكن شاضع مونت سينيس وشاضع 

اياس، ضقم 62، املعاض3ف

تحو13 املقر االجتماعي
من  حرض  توثيقي  عقد  أمقت�صى 

موثق  العلمي،  فؤاد  األستاذ  طرف 

 أالداض البيراء، أتاض3خ 23 ماي 2119 

أالداض البيراء، قرض مساهمي شركة 

املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

دضهم   211.111 ضبسمالها   G-ICE

البيراء،  أالداض  االجتماعي  ومقرها 

وشاضع  سينيس  مونت  شاضع  ضكن 

اياس، ضقم 62، املعاض3ف.

تحو13 املقر االجتماعي الحالي من 

العنوا1 التالي : 

ضكن شاضع مونت  الداض البيراء، 

 ،62 ضقم  اياس،  وشاضع  سينيس 

املعاض3ف، إلى العنوا1 الجديد :

الجوتا،  شاضع   ( البيراء،  الداض 

سيدي مومن، إقامة الياسمي1، مح1 

ضقم ب 111.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

تحت  يونيو 2121   7 أتاض3خ  البيراء 

الرقم 576)78.
لإليداع والنشر

األستاذ العلمي

22 P

ديوا1 األستاذ فؤاد العلمي

موثق أالداض البيراء

FEDALA FOOD’S
شركة ذات مسؤولية محدودة
الربسمال : 1.611.111 دضهم

املقر االجتماعي : املحمدية، املنطقة 
الصناعية، جنوب الغرب، تجزئة 

ضقم 66)
من  محرض  محرر  أمقت�صى   -  (
طرف األستاذ فؤاد العلمي، موثق أالداض 
البيراء، أتاض3خ 4 بكتوبر 2121، قرض 

مساهمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة FEDALA FOOD’S ضبسمالها 
االجتماعي  ومقرها  دضهم   1.611.111
أاملحمدية، املنطقة الصناعية، جنوب 

الغرب، تجزئة ضقم 66).
السيد ديوضي بحمد  أوفاة  علما 
التي  بعاله  املذكوضة  الشركة  شر3ك 
تاضكا   2121 بغسطس   31 حدثت في 

وضثته ك1 من :
زوجته وبوالده :

 81/11 ماني  أوحديدة  السيدة 
حصة ؛

 81/14 ضشيد  ديوضي  السيد 
حصة ؛

السيد ديوضي عبد الرحيم 81/14 
حصة ؛

السيد ديوضي كر3م 81/14 حصة ؛
 81/14 هشام  ديوضي  السيد 

حصة ؛
 81/17 صفية  ديوضي  السيدة 

حصة ؛
 81/17 ليلى  ديوضي  السيدة 

حصة.
على  الشركة  ضبسمال  توزيع  تم 

املساهمي1 على الشك1 التالي :
 2564 ماني  أوحديدة  السيدة 

حصة ؛
السيد ديوضي ضشيد 2714 حصة ؛

السيد ديوضي عبد الرحيم 2311 
حصة ؛

السيد ديوضي كر3م 2311 حصة ؛
السيد ديوضي هشام 2311 حصة ؛

 1911 صفية  ديوضي  السيدة 
حصة ؛

السيدة ديوضي ليلى 1911 حصة ؛
مجموع الحصص 16.111 حصة.
ضشيد  ديوضي  السيد  تعيي1  تم 
من  اأتداء  للشركة  وحيد  كمسير 
تاض3خ 4 بكتوبر 2121 ملدة غير منتهية 
املرمنة  السلطات  كافة  ومنحه 
األسا�صي  القانو1  من   (5 املادة  في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

.FEDALA FOOD’S
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
 2122 يناير   27 أتاض3خ  أاملحمدية 

تحت الرقم 95).
لإليداع والنشر

األستاذ العلمي

23 P

G POWER PIECES AUTO
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر3ك واحد
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  تم   2122 فبراير   3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
ذات  واحد  بشر3ك  محدودة 

الخصائص التالية :
 G POWER PIECES  : االسم 

.AUTO
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

مسؤولية محدودة بشر3ك واحد.
الهدف االجتماعي :

امللحقات  جميع  وبيع  تسو3ق 
املتعلقة  الغياض  وقطع  واملعدات 
أالسياضات، جميع بنواع الوقود ومواد 
التشحيم ومنتجات الصيانة، بعمال 
اإلصالحات امليكانيكية للسياضات مع 
مباشرة  عالقة  له  ما  وك1   صباغتها 
بو غير مباشرة أك1 ما سبق ذكره من 
بج1 توفير الظروف املناسبة لتنمية 

وتطو3ر الشركة.
شاضع اللة   ،6(  : املقر االجتماعي 
املعاني،  مصطفى  زاو3ة  الياقوت، 
الطاأق الثاني، ضقم 62، الداض البيراء.
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم 
 111 1111 حصة أثمن  مقسمة إلى 

دضهم للحصة :
 1111 هشام  الهرادي  السيد 

حصة.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس.
السنة االجتماعية : السنة املدنية 
)3 ديسمبر من ك1  من فاتح يناير إلى 

سنة.
السيد  تعيي1  تم  لقد   : التسيير 
الهرادي هشام كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
أتاض3خ  البيراء  أالداض   التجاض3ة 
11 ماضس 2122 تحت ضقم 9212 وتم 
التجاضي  أالسج1  الشركة  تسجي1 

تحت ضقم 535721.
24 P
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CH BELGHIAT TRAVAUX
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  تم   2122 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات الخصائص التالية :
 CH BELGHIAT  : االسم 

.TRAVAUX
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي :

البناء  بعمال  يخص  ما  جميع 
ولوازمه ؛

بعمال ومواد النجاضة واإلمدادات، 
البالط،  السباكة،  األلومنيوم، 
والطالء  الطالء  الحديد،  الرخام، 
الزخرفي وك1 ما له عالقة مباشرة بو 
أك1 ما سبق ذكره من  غير مباشرة 
بج1 توفير الظروف املناسبة لتنمية 

وتطو3ر الشركة.
شاضع اللة   ،6(  : املقر االجتماعي 
املعاني،  مصطفى  زاو3ة  الياقوت، 
الطاأق الثاني، ضقم 62، الداض البيراء.
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم 
 111 1111 حصة أثمن  مقسمة إلى 

دضهم للحصة :
السيد يونس ألغيات 511 حصة ؛
السيد عبد هللا شوق 511 حصة ؛

املجموع 1111 حصة.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس.
السنة االجتماعية : السنة املدنية 
)3 ديسمبر من ك1  من فاتح يناير إلى 

سنة.
السيد  تعيي1  تم  لقد   : التسيير 
يونس ألغيات والسيد عبد هللا شوق 
ملدة  للشركة  مترامني1  كمسيرين 

غير محدودة.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
أتاض3خ  البيراء  أالداض   التجاض3ة 
11 ماضس 2122 تحت ضقم 9213 وتم 
التجاضي  أالسج1  الشركة  تسجي1 

تحت ضقم 535723.
25 P

CDG BARID SICAV
شركة استثماض ذات ضبسمال متغير
املقر االجتماعي : ساحة موالي 
الحسن، صندوق البريد 418، 

الرباط
تغيير سياسة تخصيص األضباح

5 بكتوبر  أمقت�صى محرر أتاض3خ 
غير  العامة  الجمعية  إ1   ،2121

العادية قد :
تخصيص  سياسة  تغيير  قرضت 

األضباح الذي سيصبح مزدوجا ؛
من   (7 املادة  لذلك  تبعا  غيرت 

القانو1 األسا�صي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 
ماضس   25 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123314.
من بج1 اإليداع والنشر

مجلس اإلداضة

26 P

األستاذ محمد الهم�صي

موثق بسال

8)، شاضع فاس

الهاتف : )3/ 31 55 84 1537

الفاكس : 29 55 84 1537

STE ATATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

أربسمال يص1 إلى : 5.511.111 دضهم
املقر االجتماعي : سال، الولجة ضقم 

ZI 82، تجزئة الزهراء
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
أتاض3خ 21 ديسمبر 2121، قرض الشركاء 
تغيير بعض خصائص الشركة كما يلي :
محمد  السيد  تعيي1   -  (
أوصفيحة، الحام1 لبطاقة التعر3ف 
والسيدة   A(9(397 ضقم  الوطنية 
لبطاقة  الحاملة  دو3ب،  سعاد 
 B(6(577 ضقم  الوطنية  التعر3ف 
كمدير3ن مساعدين للشركة ملدة غير 
على  كذلك  االتفاق  وتم  محدودة، 

توقيع منفص1 وغير مشترك.
2 - تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
االأتدائية بسال أتاض3خ 6 يناير 2122 

تحت ضقم 8))38.
27 P

STE K.EXPRESS
في  مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

إنشاء  تم  فقد   ،2122 فبراير   22

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحم1 الخصائص التالية :

.K.EXPRESS SARL : التسمية

: وسيط تجاضة  الهدف االجتماعي 

الجملة.
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم.

شاضع   ،(5  : االجتماعي  املقر 
األأطال، ضقم 4، بكدال، الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

تاض3خ التأسيس.

عبد  السيد  تعيي1  تم   : التسيير 

السالم اأنبوطيب كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاض3ة  املحكمة  لدى  القانوني 

أالرباط أتاض3خ 23 ماضس 2122 تحت 
ضقم 158925.

مقتطف وبيا1

28 P

BERLIN HOUSE
SARL

إنشاء شركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

املنعقد أالرباط أتاض3خ 7 ماضس 2122، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحم1  والتي  املحدودة 

التالية :

 BERLIN HOUSE  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتماعي :

امتالك مدضسة للطباعة ؛

الكتاأة القصيرة ؛

التحرير لالمتحانات .
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم.

السيدة  طرف  من   : التسيير 

لبطاقة  الحاملة  شهرزاد،  اجعايط 

 WA(5(8(6 التعر3ف الوطنية ضقم 

ملدة غير محدودة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
املركز  طر3ق  عن  أتماضة  االأتدائية 
ماضس   22 يوم  لالستثماض  الجهوي 
2122 ضقم السج1 التجاضي 35799).
29 P

WARM HOUSE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 91.111 دضهم

مقرها االجتماعي : 2 زنقة الصنوبر 
الطاأق 4 املكتب 12 الداض البيراء

السج1 التجاضي ضقم : ))5354
تأسيس

أمقت�صى القانو1 األسا�صي املؤضخ 
أالداض البيراء في 12 يناير 2122 :

محدودة  شركة  تأسيس  تم 
املسؤولية ذات الخصائص التالية :

 WARM HOUSE  : التسمية 
.SARL

الشك1 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

الغرض : تأجير وتشغي1 العقاضات 
اململوكة بو املؤجرة. 

املقر االجتماعي : 2 زنقة الصنوبر 
الطاأق 4 املكتب 12 الداض البيراء.

املدة : 99 سنة.
الربسمال : 91.111 دضهم موزعة 

على النحو التالي :
451 حصة  السيدة حنا1 كرواز 

اجتماعية.
حصة   225 أدوي  السيدة هدى 

اجتماعية.
السيد عثما1 أدوي : 225 حصة 

اجتماعية.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
كرواز  حنا1  السيدة   : التسيير 

والسيدة هدى أدوي.
أكتاأة  تم  القانوني  اإليداع 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
9 ماضس 2122 تحت  البيراء أتاض3خ 

ضقم 817111.
عن النسخة والنص

املسير

30 P
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 STE GENTLEMANE LUXE
CAR

SARL AU
تكو3ن شركة محدودة املسؤولية

أالرباط  مؤضخ  محرر  أمقت�صى 
القواني1  تم وضع   2122 ماضس   25
األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
أدو1  السياضات  كراء   : الهدف 

سائق. 
املقر : 32 شاضع مدغشقر الطاأق 

األول ضقم 3 املحيط الرباط.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تكو3ن الشركة.
أما  املال  ضبس  حدد   : املال  ضبس 
على  مقسم  دضهم   111.111 قدضه 
دضهم   111 أنسبة  حصة   1111
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجتماعي للشركة.
األضباح  من   %5 تؤخذ   : األضباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص : السيد الياس مساعف 

1111 حصة.
املجموع : 1111 حصة.

تداض الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  مساعف  الياس  السيد 

محدودة.
أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
تحت ضقم السج1 التجاضي 58997).
31 P

STE TOP NET CLEAN
في  مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
وضع  تم  قد  سال   2122 ماضس   9
تحم1  لشركة  األسا�صي  القانو1 

الخصائص التالية :
 STE TOP NET CLEAN : التسمية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شر3ك واحد.
بعمال   -  (  : االجتماعي  الهدف 

النظافة.
2 - البستنة.

3 - بعمال مختلفة.
دضهم   111.111  : املال  ضبس 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :

السيد عبد العز3ز العرف : 1111 

حصة.

من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من ك1 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.

بسانية الرباطي   : املقر االجتماعي 

شاضع بوجادة ضقم 88) سيدي مو�صى 

سال.

العز3ز  عبد  السيد   : التسيير 

العرف.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   2122 ماضس   21 أتاض3خ  بسال 
ضقم 35679.

32 P

ORBIS AGRO TRADING
SA

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 311.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : 24 RUE

 MOHAMMED EL GHAZI LA

PINEDE SOUISSI RABAT

RC : 145233

استقالة/ تعيي1 عرو مجلس 
اإلداضة واملدير العام

ملجلس  العام  الجمع  أمقت�صى 

 ORBIS AGRO« لشركة  اإلداضة 

TRADING SA«، ضبسمالها 311.111 

 2122 فبراير   2 في  املنعقد  دضهم 

أالرباط،  للشركة  االجتماعي  أاملقر 

قرض ما يلي :

استقالة السيد عبد اإلله طلحة 

اإلداضة  مجلس  كعرو  مهامه  من 

وتعيي1 السيدة سمية أوزوبع كعرو 

 ORBIS« جديد ملجلس اإلداضة شركة

.»AGRO TRADING SA

اإلقراض أاستقالة السيد عبد اإلله 
طلحة من مهامه كمدير عام وتعيي1 
السيد ض�صى ضكيعي الحام1 لبطاقة 
 C941311 ضقم  الوطنية  التعر3ف 

مدير عام جديد.
وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 123299 

أتاض3خ 24 ماضس 2122.
33 P

ORBIS BERRIES
SA

SOCIETE ANONYME
 AU CAPITAL DE 117.161.111

DHS
 SIEGE SOCIAL : 24 RUE

 MOHAMMED EL GHAZI, OLM
SOUISSI - RABAT

RC : 132751
استقالة/ تعيي1 املدير العام

ملجلس  العام  الجمع  أمقت�صى 
 ORBIS BERRIES« لشركة  اإلداضة 
SA«، ضبسمالها 117.161.111 دضهم 
أاملقر   2122 ماضس   3 في  املنعقد 
قرض ما  أالرباط،  االجتماعي للشركة 

يلي :
قبول استقالة السيد عبد اإلله 
السيد  وتعيي1  عام  كمدير  طلحة 
ض�صى ضكيعي الحام1 لبطاقة التعر3ف 
الوطنية ضقم C941311 مديرا عاما 
مؤقتا للشركة وذلك إلى حي1 تعيي1 

املدير العام الجديد.
وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 123311 

أتاض3خ 24 ماضس 2122.
34 P

ORBIS GREEN OLIVE
SA

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 2111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : 24 RUE
 MOHAMMED EL GHAZI, OLM

SOUISSI - RABAT
RC : 132755

استقالة/ تعيي1 املدير العام
ملجلس  العام  الجمع  أمقت�صى 

 ORBIS GREEN« لشركة  اإلداضة 
OLIVE SA«، ضبسمالها 44.611.111 

دضهم املنعقد في 3 ماضس 2122 أاملقر 

قرض ما  أالرباط،  االجتماعي للشركة 

يلي :

قبول استقالة السيد عبد اإلله 

السيد  وتعيي1  عام  كمدير  طلحة 
ض�صى ضكيعي الحام1 لبطاقة التعر3ف 

الوطنية ضقم C941311 مديرا عاما 

مؤقتا للشركة وذلك إلى حي1 تعيي1 

املدير العام الجديد.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 123311 

أتاض3خ 24 ماضس 2122.

35 P

ORBIS OLIVE OIL
SA

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 2.111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : 24 RUE

 MOHAMMED EL GHAZI, OLM

SOUISSI - RABAT

RC : 154183

استقالة/ تعيي1 املدير العام
ملجلس  العام  الجمع  أمقت�صى 

 ORBIS OLIVE OIL« اإلداضة لشركة
دضهم   2.111.111 ضبسمالها   ،»SA

أاملقر   2122 ماضس   3 في  املنعقد 

قرض ما  أالرباط،  االجتماعي للشركة 

يلي :

قبول استقالة السيد عبد اإلله 

السيد  وتعيي1  عام  كمدير  طلحة 
ض�صى ضكيعي الحام1 لبطاقة التعر3ف 

الوطنية ضقم C941311 مديرا عاما 

مؤقتا للشركة وذلك إلى حي1 تعيي1 

املدير العام الجديد.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 123312 

أتاض3خ 24 ماضس 2122.

36 P
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ORBIS TOMOOR
SA

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 311.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : 24 RUE

 MOHAMMED EL GHAZI, LA

PINEDE SOUISSI - RABAT

RC : 134825

استقالة/ تعيي1 عرو مجلس 
اإلداضة واملدير العام

ملجلس  العام  الجمع  أمقت�صى 

 ORBIS TOMOOR« اإلداضة لشركة
دضهم   311.111 ضبسمالها   ،»SA

أاملقر   2122 فبراير   22 في  املنعقد 

قرض أالرباط،  للشركة   االجتماعي 

 ما يلي :

استقالة السيد عبد اإلله طلحة 

اإلداضة  مجلس  كعرو  مهامه  من 

وتعيي1 السيدة سمية أوزوبع كعرو 

 ORBIS« جديد ملجلس اإلداضة شركة

.»TOMOOR SA

اإلقراض أاستقالة السيد عبد اإلله 

طلحة من مهامه كمدير عام وتعيي1 

السيد ض�صى ضكيعي الحام1 لبطاقة 

 C941311 ضقم  الوطنية  التعر3ف 

مدير عام جديد.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 123298 

أتاض3خ 24 ماضس 2122.

37 P

MAROAGRI
SARL

تعدي1
حرض  عرفي  عقد  أمقت�صى 

قرض   2122 ماضس   7 أتاض3خ  أالرباط 

لشركة  العادي  غير  العام  الجمع 

»MAROAGRI SARL« ما يلي :

تحو13 األسهم.

لشركة  القانوني  الشك1  تحو13 

ذات مسؤولية محدودة )SARL) إلى 

شر3ك  مع  محدودة  مسؤولية  ذات 

.(SARL AU( واحد

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 

من : إقامة 6، شقة 3، زنقة سيام، 

عناأية،  زنقة   ،2 ضقم   : إلى  الرباط 

قطاع ))، حي الر3اض، الرباط.

محمد  السيد  املسير  استقالة 

كر3م أنمو�صى وتعيي1 السيد هشام 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  أرادة 

محدودة.

تحديث النظام األسا�صي لشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123332.

38 P

ISMAMIR 
SARL

تأسيس شركة
في  مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة  إنشاء  تم   2122 يناير   12

ذات مسؤولية محدودة أالخصائص 

التالية :

.STE ISMAMIR SARL : التسمية

دضهم،   111.111  : املال  ضبس 

مقسمة على 1111 حصة أقيمة 111 

دضهم للحصة.

إأراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 

املحيط،  56 شقة 2  الروداني عماضة 

الرباط.

إصالح   : املؤسسة  هدف 

السياضات.

الشركاء :

إسماعي1 ألبركة.

عثما1 الخليفي.

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

إسماعي1 ألبركة.

 158817 ضقم  التجاضي  السج1 

أاملحكمة التجاض3ة أالرباط.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123124.

38P مكرر

TAMAONT  
SARL
تأسيس

 (( أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2121 نوفمبر 
ذات مسؤولية محدودة أاملواصفات 

التالية :
.TAMAONT SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي : مقاول بعمال 
بو تشييد مختلفة.

ضبس املال : 111.111 دضهم.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
إلى )3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا 

السنة األولى من تاض3خ التسجي1.
بيت  قصر   : االجتماعي  املقر 

خليفة، الخنك، الرشيدية.
عبد  اوبالي  السيد   : التسيير 

الرحيم.
ضقم السج1 التجاضي : 5465).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أالسج1  أالرشيدية  االأتدائية 

التجاضي تحت ضقم 2434.
39 P

 STE ASSLI BUILD INVEST 
SARL AU

في  مسج1  أمقت�صى عقد عرفي  
11 فبراير 2122 تم إنشاء شركة ذات 
مسؤولية محدودة من شر3ك واحد 

أالخصائص التالية :
 STE ASSLI BUILD  : التسمية 

.INVEST SARL AU
دضهم،   211.111  : املال  ضاس 
مقسمة على 2111 حصة أقيمة 111 

دضهم للحصة.
اأراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 
الروداني عماضة 56 شقة 2 املحيط 

الرباط.
املباني  بشغال   : املؤسسة  هدف 
واألشغال العامة، بعمال اإلنشاءات 

والخدمات املتنوعة .

الشر3ك الوحيد للشركة.

عسلي ضضا.

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

عسلي ضضا.

 (58647 ضقم  التجاضي  السج1 

أاملحكمة التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 4) 

ماضس 2122 تحت ضقم 122939.

39P مكرر 

STE AVASTADA EVENT

SARL

تأسيس شركة
في  مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 

شركة  إنشاء  تم   2122 يناير   21

ذات مسؤولية محدودة أالخصائص 

التالية :

 STE AVASTADA   : التسمية 

.EVENT SARL

دضهم   111.111  : املال  ضبس 

مقسمة على 1111 حصة أقيمة 111 

دضهم للحصة.

اأراهيم  زنقة   56  : الشركة  مقر 

الروداني، عماضة 56 شقة 12، املحيط، 

الرباط.

هدف املؤسسة : تنظيم الحفالت 

واملناسبات.

الشركاء :

مليكة ألبركة ؛

زكر3اء الوهابي ؛

بيوب ألبركة.

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة : مليكة ألبركة.

 158111 ضقم  التجاضي  السج1 

أاملحكمة التجاض3ة أالرباط.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 6) فبراير 2122 

تحت ضقم 122271.

40 P



6491 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

BMS PRO GARD
بعد عقد الجمع العام غير العادي 
 2122 ماضس   9 أتاض3خ   للشركة 
 25 ضقم   : التالي  أاملقر  املوجودة 
قساض3ة احمد كر3م، زاو3ة زنقة عمر 
السالوي وعبد الرحما1 الشنقيطي، 

قبيبات، الرباط.
) - أيع الحصص االجتماعية :

السيد مروا1 العليوي، يبيع 511 
أالشركة  يمتلكها  اجتماعية  حصة 
دنيا  للسيدة   BMS PRO GARD

ألقيش ؛
يبيع  ضوي�صي،  الدين  أدض  السيد 
يمتلكها  اجتماعية  حصة   511
أالشركة BMS PRO GARD للسيدة 

دنيا ألقيش.
2 - استقالة املسير الساأق وتعيي1 

مسير جديد.
استقالة السيدا1 مروا1 العليوي 
منصبهم  من  ضوي�صي  الدين  وبدض 
كمسيرا1 وتعيي1 السيدة دنيا ألقيش 

كمسيرة لفترة غير محدودة.
3 - تحو13 املقر االجتماعي :

تم تحو13 املقر االجتماعي لشركة 
من ضقم 25 قساض3ة بحمد كر3م، زاو3ة 
الرحما1  وعبد  السالوي  عمر  زنقة 
الشنقيطي، قبيبات، الرباط إلى شقة 
إقامة بسم هللا،   ،24 عماضة   ،( ضقم 

العيايدة، الطاأق األض�صي.
4 - تغيير الشك1 القانوني لشركة :
تم تغيير الشك1 القانوني لشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر3ك واحد.
تم إيداع امللف أاملحكمة التجاض3ة 
أتاض3خ   123193 ضقم  تحت  أالرباط 

22 ماضس 2122.
41 P

AGRI SHOUL
SARL

انحالل الشركة الساأق ألوانه
) - قرض الجمع العام الغير العادي 
 AGRI SHOUL شركة  ملساهمي 
ضبسمالها االجتماعي 111.111 دضهم، 
جب1  زنقة  أالرباط،  مقرها  الكائن 

املسجلة  بكدال،   6 شقة  تازكة، 

ضقم  تحت  بسال  التجاضي  أالسج1 

الشركة  أمقر  واملنعقد   11.6165

االجتماعي أتاض3خ 31 ديسمبر 2121، 

انحالل الشركة الساأق ألوانه وعي1 

السيد محمد العالم مأموض التصفية 

ففوض له أجميع السلطات للقيام 

بهذه املهمة ثم ضسخ مقر التصفية في 

املقر االجتماعي املذكوض بعاله.

أكتاأة  القانــونـي  اإليــداع  تــم   -  2

ضبط املحـكمـة التجاض3ة أالرباط يوم 

24 ماضس 2122 تـحـت ضقم 123256.
لإلشاضة والنشر

املصفي : السيد محمد العالم

42 P

STE TAFOKT INVEST
SARL AU

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

قد   ،2122 فبراير   28 الرباط أتاض3خ 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشر3ك وحيد.

 NEW TAFOKT  : التسمية 

.INVEST SARL AU

بعمال البناء   : الهدف االجتماعي 

املتنوعة.

بعمال التطو3ر، الطالء، الديكوض، 

السباكة، الكهرباء الخ ...

التجاضة.

بو أيع بو استيراد بو تصنيع  شراء 

بو  تركيب  بو  اصالح  بو  تصدير  بو 

تمثي1 بو استغالل بي أراءة اختراع بو 

بي عملية، بو تولي منصب، بو تسو3ق 

بي منتج من بي نوع كا1، وكذلك بي 

نوع من الخدمات.
ضاسمال الشركة : 211.111 دضهم 

فئة  من  حصة   2111 الى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة.

الشك1  على  الشركاء  أي1  موزعة 

التالي :

نعيمة ايت حمو 2111 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
دواض اوالد عقبة   : املقر االجتماعي 

عي1 عتيق الرقم 119 تماضة.
املسير : عبد الكر3م الناجي.

 : التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 
.(35877

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
ماضس   28 أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122، تحت ضقم 7784.
43 P

STE BCV

مكتب االستشاضة القانونية أالرباط

الهاتف : 15.37.29.54.11

 STE ARTIS
CONSTRUCTIONS

 SARL
ضبسمالها : 111.111 دضهم

السج1 التجاضي ضقم : 111273 
الرباط

ح1 مسبق للشركة
االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
قرض   ،2121 نونبر   23 املنعقد أتاض3خ 

الشركاء ما يلي :
ح1 مسبق للشركة مع الشروع في 

التصفية اأتداء من التاض3خ املذكوض.
شاضع   : في  التصفية  مقر  حدد 
الحسن الثاني اقامة مر3م الشقة ضقم 

ب 2 اكدال الرباط.
فرحات  فيص1  السيد  تولية 

كمصفي للشركة.
وقد تم االيداع القانوني أاملحكمة 
ضقم  تحت  أالرباط،  التجاض3ة 

122941 في 5) ماضس 2122.
44 P

 STE MARRAKECH TEAM
 SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر3ك وحيد
مقرها االجتماعي : التوحيد عماضة ب 

ضقم 4 مراكش

تاسيس شركة
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أتاض3خ 6) اكتوبر 2119، تم تاسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر3ك وحيد أالخصائص التالية :
 STE MARRAKECH  : التسمية 
TEAM SERVICES SARL AU، شركة 
بشر3ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
الهدف : بشغال القنوات، بشغال 

مختلفة.
املدة : 99 سنة.

التوحيد عماضة   : املقر االجتماعي 
ب ضقم 4 مراكش.

دضهم   111.111  : الراسمال 
مقسم الى 1111 حصة من فئة 111 

دضهم موزعة كالتالي :
 1111  : السيد جر3ا عبد الكر3م 

حصة.
املسير القانوني : السيد جر3ا عبد 

الكر3م.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
اكتوبر   22 التجاض3ة أمراكش أتاض3خ 

2119، تحت ضقم 99773.
45 P

 STE AT PROD
SARL AU

تاسيس شركة
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أتاض3خ 27 اكتوبر 2122، تم احداث 
محدودة  لشركة  االسا�صي  القانو1 
تتلخص  وحيد،  بشر3ك  املسؤولية 

فيما يلي :
. STE AT PROD SARL : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

مسؤولية محدودة بشر3ك وحيد.
االداض3ة  االستشاضات   : الهدف 

وتنظيم املناسبات وتاجر.
املدة : 99 سنة.

التوحيد عماضة   : املقر االجتماعي 
ب ضقم 4 مراكش.

 111.111  : الشركة   الراسمال 
دضهم مقسم الى 1111 حصة من فئة 

111 دضهم للحصة  الواحدة.
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املسيير  : السيد  طرادا احمد ملدة 
غير محدودة.

 : الفترة املعمول بها خالل السنة 
تبدب من فاتح يناير الى )3 ديسمبر.

لفائدة    % 5 : بعد خصم  االضباح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قراض الشركاء.
 (58953  : السج1 التجاضي ضقم 

الرباط.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم 123253.
من اج1 االستخالص والبيا1

46 P

STE FOOD SHOP
SARL AU

السج1 التجاضي ضقم : 9)45
ح1 الشركة الساأق الوانه 

تعيي1 املصفي
تحديد مقر التصفية

العادي  غير  العام  للجمع  تبعا 
قرض   ،2121 يونيو   7 أتاض3خ  املنعقد 
 FOOD لشركة  الوحيد  الشر3ك 
وحيد،  بشر3ك  ش.م.م   ،  SHOP
مقرها  دضهم،   111.111 ضاسمالها 
46 سيدي محمد أن  االجتماعي ضقم 
سال الجديدة   ( حسا1 تجلري ضقم 

ما يلي :
ح1 الشركة الساأق الوانه.

سبيتي  توفيق  السيد  تعيي1 
مح1  وتحديد  للشركة،  كمصفي 
سيدي   46 ضقم   : ب  التصفية 
) سال  محمد أن حسا1 تجلري ضقم 

الجديدة.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
فبراير   (6 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 

2122، تحت ضقم 383557.
من اج1 االستخالص والبيا1

47 P

 STE DAK.ARC EN CIEL    
  ATELIER

S A R L
 Siège :  IMM N°8 BUREAU N°5  
RUE SANAOUBAR VN  SEFROU

ضبسمالها : 111.111 دضهم
الـمـقـر االجتماعي  عماضة ضقم 8 

مكتب ضقم 5 زنقة الصنوبر املدينة 
الجديدة  صفرو
تــأســـيــــــس شركة

أمــقــتــرــى عــقـد عــرفــي خــاص تـم 
تــسـجيله أتاض3خ  28 ماضس 2122، تم 

.S A R L تأسيس شركة
 SOCIETE  DAK.ARC  : الــتـسـمـية

.EN CIEL ATELIER   SARL
يـتـحـدد    : الـشــــركــــة  غـــــــــــرض 

موضوع الـشركة في  :
A U T O M O B I L E S /

 ACCESSOIRES OU PIECES
 DETACHEES D OCCASION D
AUTOMOBILES /IMPORT-.

.EXPORT
الشركة  مـدة   : الــشـــــركـة    مدة 
التأسيس  يوم  من  اأتداءا  سنة   99

النهائي.
فـــي  مـحـدد   : الشركــة   ضبسمال 

111.111 دضهــم.
أـــتــــسيـير  يـــقـــــوم   : الــمــتــصـــرف 

الــشـركة السيد الدكير احمد 
السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 
يناير  فاتح  من  للشركة  االجتماعية 

وتنتهي في )3 دجنبر.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة   امللف 
أتاض3خ صفرو  أمدينة   االأتدائية  

 29 ماضس 2122. 
الـمــســيـــر الدكير احمد 

48 P

STE MARING
SARL AU

CAPITAL : 111.111 DHS
 SIEGE SOCIAL : RESIDENCE

 NARJISS IMM R APPARTEMENT
 N°6 MIRADOR BAS AL

HOCEIMA
فوق  املنعقد  العام  الجمع  قرض 
العادة أتاض3خ 3 ماضس 2122 لشركة : 
STE MARING SARL AU، ما يلي:
للشركة،  جديد  مدير  اضافة 
السيد املو الياس ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 23 أتاض3خ  أالحسيمة  االأتدائية 

ماضس 2122، تحت ضقم 86.
49 P

 STE  REGRAGUI 
 MARRAKECH

  S.A.R.L
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ضبسمالها  :  1.211.111, دهم 

مقرها الرئي�صي أمراكش 6) طر3ق 
الشو3طر جماعة الو3دا1 سيدي 

يوسف أن علي.
العام  الجمع  محرر  أمقـت�صى 
االستثنائي املنعقد من طرف الشركاء 
االتفاق  تم   2122 ماضس   (8 أتاض3خ 

أاإلجماع على النقاط التالية :
بحمد  السيد  املرحوم  وفاة 
السيدة  أإضثه  بحاط  وقد  الركراكي، 
زهرة ايت وكرض، السيد عبد الواحد 
اللطيف  عبد  السيد  الركراكي، 
الركراكي،  محمد  السيد  الركراكي، 
السيد  الركراكي،  الحق  عبد  السيد 
خالد  السيد  الطالب،  ايت  محمد 
ايت  اسماء  السيدة  الطالب،  ايت 

الطالب والسيدة ملياء ايت الطالب.
تعيي1 السيد عبد الحق الركراكي 

كمسير وحيد للشركة.
وعليه فا1 الفص1 7 سيقع تغييره 

وتتميمه كالتالي:
 1.211.111 ضبسمال الشركة هو 
حصة   12111 إلى  مقسم  دضهم 
أقيمة 111 دضهم لك1 واحدة موزعة 
الشركاء  والسادة  السيدات  على 

أالحصص التالية:
 ......... وكرض  ايت  زهرة  السيدة 

695 حصة.
الركراكي  الواحد  عبد  السيد 

..........2717 حصة.
الركراكي  اللطيف  عبد  السيد 

.......2717 حصة.
 ........ الركراكي  محمد  السيد 

2717 حصة.
 ........ السيد عبد الحق الركراكي 

2721 حصة.

الطالب  ايت  محمد  السيد 
.............45) حصة.

 (45...  السيد خالد ايت الطالب 
حصة.

الطالب  ايت  اسماء  السيدة   
........72 حصة.

           السيدة ملياء ايت الطالب 
...... 72 حصة.

كتاأة  لدى  الـقانونـي  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض3ة أمراكش، 
تحت ضقم    ،2122 ماضس   24 أتاض3خ 

 .41711122117968
االضافات  و  التغيرات  تقـييـد  تم 
أالسج1 التجـاضي لدى كتاأة الربط 
أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة  أاملحكمة 

24 ماضس 2122،  تحت ضقم 3379.
للخالصة و اإلشهاض

50 P

 STE REMPARTS DU
MEDINA
  S.A.R.L 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ضبسمالها 111.111,11 دهم مقرها 

الرئي�صي أمراكش عماضة 29 شقة 4) 
شاضع األمير موالي عبد هللا

العام  الجمع  محرر  أمقـت�صى 
االستثنائي املنعقد من طرف الشركاء 
االتفاق  تم   2122 ماضس   (8 أتاض3خ 

أاإلجماع على النقاط التالية :
بحمد  السيد  املرحوم  وفاة 
السيدة  أإضثه  بحاط  وقد  الركراكي، 
زهرة ايت وكرض، السيد عبد الواحد 
اللطيف  عبد  السيد  الركراكي، 
الركراكي،  محمد  السيد  الركراكي، 
السيد  الركراكي،  الحق  عبد  السيد 
خالد  السيد  الطالب،  ايت  محمد 
ايت  اسماء  السيدة  الطالب،  ايت 

الطالب والسيدة ملياء ايت الطالب.
وعليه فا1 الفص1 7 سيقع تغييره 

وتتميمه كالتالي:
 111.111 هو  الشركة  ضبسمال 
دضهم مقسم إلى 1111 حصة أقيمة 
موزعة  واحدة  لك1  دضهم   111
الشركاء  والسادة  السيدات  على 

أالحصص التالية:
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وكرض  ايت  زهرة  السيدة 
.......................  24 حصة.

السيد عبد الواحد الركراكي  ...... 
241 حصص.

السيد عبد اللطيف الركراكي  .... 
241 حصص.

السيد محمد الركراكي .................
............... 241 حصص.

           السيد عبد الحق الركراكي 
............241 حصص.

الطالب  ايت  محمد  السيد     
........... 5 حصص.

           السيد خالد ايت الطالب 
.........5 حصص.

           السيدة اسماء ايت الطالب 
.......... 3 حصص.

  السيدة ملياء ايت الطالب .........3 
حصص.

كتاأة  لدى  الـقانونـي  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض3ة أمراكش، 
تحت ضقم   ،2122 ماضس   24 أتاض3خ  

 .41711122117967
االضافات  و  التغيرات  تقـييـد  تم 
أالسج1 التجـاضي لدى كتاأة الربط 
أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة  أاملحكمة 

24 ماضس 2122،  تحت )338.
  للخالصة و اإلشهاض

51 P

 STATION JEBAL TICHKA  
  S.A.R.L.A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة  
بشر3ك وحيد

 ضبسمالها :  2.294.111 دهم 
مقرها الرئي�صي أمراكش 6) طر3ق 
الشو3طر جماعة الو3دا1 سيدي 

يوسف أن علي
العام  الجمع  محرر  أمقـت�صى 
االستثنائي املنعقد من طرف الشركاء 
االتفاق  تم   2122 ماضس   (8 أتاض3خ 

أاإلجماع على النقاط التالية :
بحمد  السيد  املرحوم  وفاة 
السيدة  أإضثه  بحاط  وقد  الركراكي، 
زهرة ايت وكرض، السيد عبد الواحد 
اللطيف  عبد  السيد  الركراكي، 
الركراكي،  محمد  السيد  الركراكي، 

السيد  الركراكي،  الحق  عبد  السيد 
خالد  السيد  الطالب،  ايت  محمد 
ايت  اسماء  السيدة  الطالب،  ايت 

الطالب والسيدة ملياء ايت الطالب.
للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشر3ك 

املسؤولية املحدودة.
تعيي1 السيد عبد الحق الركراكي 

كمسير وحيد للشركة.
سيقع   7 وعليه فا1 الفص1       

تغييره وتتميمه كالتالي:
  1.211.111 ضبسمال الشركة هو 
حصة   12111 إلى  مقسم  دضهم 
أقيمة 111 دضهم لك1 واحدة موزعة 
الشركاء  والسادة  السيدات  على 

أالحصص التالية:
وكرض  ايت  زهرة  السيدة   
حصة.السيد   2658   ........................
 4653......... الركراكي  الواحد  عبد 

حصة.
الركراكي  اللطيف  عبد  السيد 

.............4653 حصة.
الركراكي  محمد  السيد 

..................4653 حصة.
السيد عبد الحق الركراكي         

.......... 4653 حصة.
الطالب  ايت  محمد  السيد 

.......557 حصة.
الطالب  ايت  خالد  السيد 

.........557 حصة.
           السيدة اسماء ايت الطالب 

..................278 حصة.
الطالب  ايت  ملياء  السيدة 

........................ 278 حصة.
تم اإليداع الـقانونـي لدى كتاأة   
الربط أاملحكمة التجاض3ة أمراكش، 
تحت عدد   ،2122 ماضس   24 أتاض3خ 

 .41711122117971
االضافات  و  التغيرات  تقـييـد  تم 
أالسج1 التجـاضي لدى كتاأة الربط 
أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة  أاملحكمة 

24 ماضس 2122، تحت عدد 3382.
للخالصة و اإلشهاض

52 P

STE DAR SHAYANE
SARL

الجماعي  القراض  ملحرر  طبقا 
ديسمبر   31 أتاض3خ  املنعقد  للشركاء 
»داض شيا1« ش.م.م.  لشركة   ،2121
شركة محدودة املسؤولية، ضاسمالها 
مقرها  دضهم،   11.111.111
ساحة   7 أالداضالبيراء،  االجتماعي 
الطاأق  ضاسي1،  حي  السوسن، 
التجاضي  أالسج1  ومسجلة  الثاني 
 ،(348(9 ضقم  تحت  للداضالبيراء، 

قرض شركاء الشركة ما يلي :
اعال1 وفاة الراح1 السيد بحمد 

السنو�صي.
ب  االنتفاع  حق  أاجتماع  اقراض 
عائد للمتوفى السيد  سهم،   32.511
احمد السنو�صي أامللكية العاض3ة لهذه 
جلي1  السيد  الأنه  العائدة  االسهم 

حسن سنو�صي.
االقراض أالتوزيع الجديد لراسمال 

بعد وفاة السيد احمد السنو�صي.
ذات  شركة  الى  الشركة  تحو13 

مسؤولية فردية محدودة.
حسن  جلي1  السيد  استمراض 

السنو�صي كمدير وحيد وصالحياته.
وفقا  االسا�صي  النظام  اعتماد 
 19-21 لذلك ومواءمته مع القانو1 

املؤضخ 26 بأر13 2119.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أاملحمدية، في تاض3خ 4) ماضس 2122، 

تحت ضقم 7493)8.
53 P

 STE BRASSERIE MERS
 SULTANT

SARL
تبعا للجمع العام الخاضق للعادة 
ديسمبر   29 أتاض3خ  املنعقد  للشركاء 
مرس  أراسري  لشركة   ،2121
محدودة  شركة  ش.م.م  سلطا1، 
االجتماعي  ضاسمالها  املسؤولية، 
االجتماعي  مقرها  دضهم،   911.111
سلطا1  مرس  مركز  أالداضالبيراء، 
زاو3ة مرس سلطا1 ومسجلة أالسج1 

ضقم  تحت  للداضالبيراء،  التجاضي 
65.559،  قرض شركاء الشركة ما يلي :

 2521 تفو3ت  على  املوافقة 
طاهر  للسيد  اجتماعية،  حصص 
سو3بي الى صالح السيد حسن سو3بي.

توزيع جديد لراسمال الشركة.
نهاية مهمة السيد الصو3بي طاهر 

كمدير وحيد واأراء ذمته.
حسن  الصو3بي  السيد  تعيي1 

مديرا وحيدا.
تعيي1 مدير جديد لرخصة مح1 

أيع الخموض.
اعتماد قواني1 جديدة وفقا لذلك 

ومواءمتها.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
ماضس   23 تاض3خ  في  أالداضالبيراء، 

2122، تحت ضقم 8766)8.
54 P

 STE GLOBAL SERVICES TO 
DECIDERS

.G.S.D.S
SARL AU

الح1 املسبق للشركة
تبعا لقراض الشر3ك الوحيد أتاض3خ 
»جلوبال  لشركة   ،2122 ماضس   9
ج.س.د.س.  ديسايدض«  تو  سيرفيس 
ذات  املسوؤلية  محدودة  شركة 
ضاسمالها  الوحيد،  الشر3ك 
االجتماعي  مقرها  دضهم،   51.111
أالداضالبيراء 26 شاضع محمد القري 
الطاأق االول الشقة ضقم 5، مسجلة 
أالدااضالبيراء،  التجاضي  أالسج1 
الشر3ك  قرض   ،(57.849 ضقم  تحت 

الوحيد ما يلي :
الح1 املسبق للشركة.

للشركة  املصفي  السيد  تعيي1 
املقر  وتحديد  الصالحيات  ومنحه 

االجتماعي.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
ماضس   25 تاض3خ  في  أالداضالبيراء، 

2122، تحت ضقم )5)9)8.
55 P
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 STE MOUNTAIN
DISTRIBUTION

SARL AU
تغيير االداضة

الوحيدة  الشر3كة  لقراض  تبعا 
مونية زوكاضي أتاض3خ 9 ماضس 2122، 
شركة  دستربسي1،  »مونتا1  لشركة 
الشر3ك  ذات  املسوؤلية  محدودة 
الوحيد، ضاسمالها 2.111.111 دضهم، 
مقرها االجتماعي أالداضالبيراء )4) 
لي  اقامة   ،( عماضة  الرابع،  الطاأق 
وشاضع  داخلة  شاضع  زاو3ة  ضوز3يي، 
عي1  جماعة  زكاووضة،  دواض  القدس، 
التجاضي  أالسج1  ومسجلة  الشق، 
 ،171883 ضقم  تحت  للداضالبيراء، 

قرضت الشر3كة الوحيدة ما يلي :
انتهاء والية السيدة مونية زوكاغي 
للشركة  الوحيدة  املسيرة  أصفتها 

واعطائها اأراء تام.
سميتي  فتيحة  السيدة  تعيي1 
غير  لفترة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة وصالحية تخو3لها لها.
من   7 للبند  النسبي  التعدي1 

النظام االسا�صي للشركة.
االسا�صي  النظام  تحديث 
املؤضخ   19-21 ومواءمته مع القانو1 

ب 26 بأر13 2119.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
ماضس   24 أتاض3خ  أالداضالبيراء، 

2122، تحت ضقم 8979)8.
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شركة انتاج بقايا السمك
شركة مساهمة

ضاسمالها : 7.986.811 دضهم
مقرها االجتماعي : طر3ق جرف 

اليودي اسفي
سج1 تجاضي ضقم : 1167 مراكش
محاضر االجتماع العادي العام 

ومجلس االداضة
تبعا ملحاضر اجتماع الجمع العام 
في  االداضة  مجلس  واجتماع  العادي 
مساهموا  اجتمع   ،2122 ماضس   3
شركة انتاح أقايا السمك وقرضوا ما 

يلي : 
الكر3م  عبد  السيد  أوفاة  اقراض 

الجمالي.
املسيرين  مح1  مسيرين  تعيي1 
: شركة كونكوضد  املعنيي1 من مهامه 
شركة  كايهولدينغ،  شركة  فينانس، 
السيد محمد الجمالي السيد  إ.بي.ا، 

كر3م عيوش والسيد محمد طالكي.
تعيي1 السيد كر3م عيوش ضئيسا 

ملجلس االداضة والرئيس التنفيذي.
نائبا  تعيي1 السيد محمد طالكي 

للمدير العام.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
ماضس  و23    (5 تاض3خ  في  ملراكش، 

2122، تحت ضقمي1 3113 و3298.
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 STE TIFLET METTALERIE
SARL AU

االستثنائي  العام  الجمع  بخذ 
6) ماضس 2122 عاما  املنعقد أتاض3خ 

: تغيير الهدف التجاضي  :
البناء  بو  مختلفة  االشغال   : من 

)نجاضة االملنيوم والحداد).
االستيراد  يزاول  وسيط  بو  تاجر 

وتصدير.
)النفس-  امليكانيكي  البناء   : الى 

التثبيت).
إنتاج الصفائح وبدوات التثبيث

التصدير واالستيراد.
تعدي1 النظام االسا�صي ومالئمته.
القانوني أكتاأة الربط  تم االيداع 
تحت  أتيفلت،  االأتدائية  أاملحكمة 

ضقم 378 في 28 ماضس 2122.
للنسخ والبيا1

الوكي1
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  STE S.CLIM SERVICES
SARL AU

تاسيس شركة
 11 أموجب عقد عرفي مؤضخ في 
ماضس 2122، تم تاسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشر3ك وحيد في 

املواصفات التالية :

 STE S.CLIM  : التسمية 

.SERVICES SARL AU

بشغال   : االجتماعي  الهدف 

وتركيب  أيع  البناء/  بو  متنوعة 

املكيفات/ استيراد قطع االت التبريد 

واالت الغسي1.

حي الفرح شاضع   : املقر االجتماعي 

القنيطرة ضقم 115 تيفلت.

املدة : 99 سنة من تاض3خ التاسيس.

الراسمال : حدد ضاسمال الشركة 

في 111.111 دضهم مقسمة الى 1111 

دضهم   111 من  اجتماعية  حصة 

للحصة االجتماعية :

 1111 .... السيد سامي الشيظمي 

حصة اجتماعية.

تسيير الشركة : عي1 السيد سامي 

جميع  مع  للشركة  مسير  الشيظمي 

الصالحيات.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

الربط أاملحكمة االأتدائية أتيفلت 

ماضس   22 أتاض3خ   1217 ضقم  تحت 

.2122
للنسخ والبيا1

الوكي1
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STE EYES CORNER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : حي الوفاق 3 ضقم 

3441 تماضة

 11 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تاسيس  تم  أتماضة،   ،2122 يناير 

شركة ذات مسؤولية محدودة تحم1 

ش.ذ.م.م.   ،EYES CORNER اسم 

تتوفر على املميزات التالية :
املقر االجتماعي :حي الوفاق 3 ضقم 

3441 تماضة.

أيع النظاضات   : الهدف االجتماعي 

أالتقسيط.

عموما ك1 العمليات التجاض3ة، بو 

االجتماعي  أالهدف  املرتبطة  املالية 

للشركة.

مدة االستمراض : 99 سنة.

: 111.111 دضهم مقسم  ضاسمال 
دضهم  الى 1111 حصة من فئة 111 

كما يلي :
 511  ... السماض  نوال  السيدة 

حصة.
 511  ... بعبي  الدين  نوض  السيد 

حصة.
تم تعيي1 السيدة نوال   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  السماض 

محدودة.
الشركة  صالحية  مايخص  ك1 

يكو1 أتوقيع السيدة نوال السماض.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االأتدائية أتماضة تحت ضقم السج1 

التجاضي 35685).
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STE  VERSE CONCEPT
SARL

تاسيس شركة
وضع   ،2122 ماضس   8 أتاض3خ  تم 
أاملميزات  لشركة  منظم  قانو1 

التالية:
 STE VERSE  : التسمية 

.CONCEPT SARL
الهدف : خدمات االنتاج السمعي 

البصري.
التجاضة.

بو  )التاجر  والتصدير  االستيراد 
الوسيط).

املقر االجتماعي: شاضع موالي عبد 
هللا )) يناير عماضة السالم 44) شقة 

3) طاأق 3 أاب دكالة مراكش.
حدد في  الربسمال االجتماعي:     
مبلغ ضبس املال أمبلغ 11.111 دضهم 
 111 أقيمة  سهم   111 إلى  مقسم 

دضهم موزعة على النحو التالي:
السيد زكر3اء الحبو�صي 51 حصة.
السيد حميد كنو           51 حصة.
غير  ملدة  اإلداضة  تسير  اإلداضة   
زكر3اء  السيد  طرف  من  محدودة 

الحبو�صي. 
من  تبتدئ  االجتماعية    السنة 
فاتح يناير إلى غاية )3 دجنبر من  ك1 

سنة.
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99 سنة اأتداء  املدة   حددت في 
من تاض3خ تأسيس الشركة .

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
املحكمة التجاض3ة أمراكش أتاض3خ  25 
          134247 ضقم  تحت   ،2122 ماضس 
التجاضي  أالسج1  الشركة  وسجلت 

أمراكش تحت ضقم   123993 . 
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ديوا1 األستاذ الحسن الراشدي
- موثق أفاس –

3)، إقامة املرجا1، زنقة عبد الكر3م الخطابي، 
الطاأق الثاني

مقاأ1 البنك العقاضي والسياحي، املدينة 
الجديدة، فاس

الهاتف: 1535.94.11.19 - الفاكس: 
1535.94.21.61

الشركة  الوطنية لتوزيع الغاز
 ش.م.م

أاختصاض: شركة  ناديغاز 
ش.م.م

الربسمال االجتماعي:  
11.111.111,11 دضهم

املقر االجتماعي: فاس، ضقم 32 زنقة 
االضجنتي1 طر3ق صفرو

تفو3ت حصص اجتماعية
  وتحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة

تلقاه  ضسمي  عقد  ).أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 
تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
)2223) حصة اجتماعية التي يملكها 
مكنيف عز3ز، لفائدة مكنيف محمد 
في شركة » ناديغاز »، ش.م.م، أالثمن 

والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  2.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 
تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
)9168) حصة اجتماعية التي يملكها 
لفائدة  الرحما1،  عبد  مكنيف 
ناديغاز   شركة   في  محمد  مكنيف 
املتفق  والشروط  أالثمن  ش.م.م، 

عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  3.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 

تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
)2223) حصة اجتماعية التي يملكها 
مكنيف  لفائدة  سعيد،  مكنيف 
محمد في شركة » ناديغاز »، ش.م.م، 

أالثمن والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  4.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 
تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
)1188) حصة اجتماعية التي يملكها 
مكنيف  لفائدة  احمد،  مكنيف 
محمد في شركة » ناديغاز »، ش.م.م، 

أالثمن والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  5.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
 ،2121 يوليو   12 أتاض3خ  أفاس، 
حصة   (322( تفو3ت  يترمن 
مكنيف  تملكها  التي  اجتماعية 
في  محمد  مكنيف  لفائدة  سميرة، 
أالثمن  ش.م.م،   ،« ناديغاز   « شركة 

والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  6.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
 ،2121 يوليو   12 أتاض3خ  أفاس، 
حصة   (322( تفو3ت  يترمن 
اجتماعية التي تملكها مكنيف وضدة، 
شركة   في  محمد  مكنيف  لفائدة 
ناديغاز »، ش.م.م، أالثمن والشروط 

املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  7.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
 ،2121 يوليو   12 أتاض3خ  أفاس، 
حصة   (322( تفو3ت  يترمن 
اجتماعية التي تملكها مكنيف ليلى، 
شركة   في  محمد  مكنيف  لفائدة 
ناديغاز »، ش.م.م، أالثمن والشروط 

املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  8.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
 ،2121 يوليو   12 أتاض3خ  أفاس، 
حصة   (322( تفو3ت  يترمن 
اجتماعية التي تملكها مكنيف حياة، 
شركة   في  محمد  مكنيف  لفائدة 
ناديغاز »، ش.م.م، أالثمن والشروط 

املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  9.أمقت�صى 

موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 

 ،2121 يوليو   12 أتاض3خ  أفاس، 

حصة   (1145( تفو3ت  يترمن 

مكنيف  يملكها  التي  اجتماعية 

في  محمد  مكنيف  لفائدة  يوسف، 

أالثمن  ش.م.م،   ،« ناديغاز   « شركة 

والشروط املتفق عليها.

تلقاه  ضسمي  عقد  11.أمقت�صى 

موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 

ماضس  و11   14 أتاض3خ  أفاس، 

الجمع  محرر  يترمن   ،2122

ناديغاز   « لشركة  االستثنائي  العام 

استقالة  تقرض  حيث  ش.م.م،    ،  «

املسير السيد مكنيف عبد الرحما1، 

مكنيف  السيد  صالحيات  وتجديد 

محمد.

تلقاه  ضسمي  عقد  )).أمقت�صى 

موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 

أفاس، أتاض3خ 14 و11 ماضس 2122، 

األسا�صي  القانو1  تحيي1  يترمن 

وتعيي1  ش.م.م،   « ناديغاز   « لشركة 

السيد مكنيف محمد أصفته املسير 

غير  ملدة  املذكوضة  للشركة  الوحيد 

محدودة.

تم  العقود،  هذه  وبمقت�صى 

من  و5)   7 الفصول   في  التغيير 

القانو1 األسا�صي للشركة كما يلي:

الفص1 7: الربسمال االجتماعي: 

محدد  االجتماعي  الربسمال 

دضهم  مليو1  عشر  احدى  في 

)11.111.111,11 دضهم) مقسمة إلى 

)111111) حصة اجتماعية من فئة 

مائة )111) دضهم موزعة كما يلي:

 compagnie de  « شركة 

 91111    »  remplissage de gaz

حصة.

   18123 محمد  مكنيف  السيد 

حصة.

     1188 ضشيد  مكنيف  السيد   

حصة.

       889 فرموش   فالقي  السيدة 

حصة

املجموع : 111111 حصة.

اإلداضي  التسيير   :  (5 الفص1 
للشركة:

بصبح  التفو3تات،  هذه  أموجب 
السيد مكنيف محمد املسير الوحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 
ماضس 2122،   23 التجاض3ة أفاس في 

تحت عدد 1529/2122.
أمثاأة مقتطف وبيا1

ديوا1 األستاذ الحسن الراشدي
-موثق أفاس-
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ديوا1 األستاذ الحسن الراشدي
- موثق أفاس –

3)، إقامة املرجا1، زنقة عبد الكر3م الخطابي، 
الطاأق الثاني

مقاأ1 البنك العقاضي والسياحي، املدينة 
الجديدة، فاس

الهاتف: 1535.94.11.19 
الفاكس: 1535.94.21.61

الشركة « املغاربية الجنوبية 
فلور غاز
 ش.م.م

أاختصاض: شركة « صوماسيد 
ش.م.م

الربسمال االجتماعي: 
)14.511.111,11 دضهم)

املقر االجتماعي: فاس، كلم 4 طر3ق 
صفرو، مونفلوضي 2 طر3ق 312

تفو3ت حصص اجتماعية
  وتحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة

تلقاه  ضسمي  عقد  ).أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 
تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
التي  اجتماعية  حصة   (18125(
عز3ز،  مكنيف  السيد  يملكها 
في  محمد  مكنيف  السيد  لفائدة 
أالثمن  ش.م.م،  صوماسيد   شركة  

والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  2.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 
تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
التي  اجتماعية  حصة   (32696(
يملكها السيد مكنيف عبد الرحما1، 
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في  محمد  مكنيف  السيد  لفائدة 
ش.م.م،   ،« صوماسيد   « شركة 

أالثمن والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  3.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
و)3  سبتمبر   24 أتاض3خ  أفاس، 
تفو3ت  يترمن   ،2121 ديسمبر 
التي  اجتماعية  حصة   (18125(
سعيد،  مكنيف  السيد  يملكها 
في  محمد  مكنيف  السيد  لفائدة 
أالثمن  ش.م.م،   ، شركة صوماسيد 

والشروط املتفق عليها.
تلقاه  ضسمي  عقد  4.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
ماضس  و11   14 أتاض3خ  أفاس، 
الجمع  محرر  يترمن   ،2122
العام االستثنائي لشركة  صوماسيد  
ش.م.م،  حيث تقرض تجديد صالحيات 

السيد مكنيف محمد.
تلقاه  ضسمي  عقد  5.أمقت�صى 
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
أفاس، أتاض3خ 14 و11 ماضس 2122، 
األسا�صي  القانو1  تحيي1  يترمن 
ش.م.م،   « صوماسيد   « لشركة 
وتعيي1 السيد مكنيف محمد أصفته 
املسير الوحيد للشركة املذكوضة ملدة 

غير محدودة.
تم  العقود،  هذه  وبمقت�صى 
من  و5)   7 الفصول   في  التغيير 

القانو1 األسا�صي للشركة كما يلي:
الفص1 7: الربسمال االجتماعي: 

في  محدد  االجتماعي  الربسمال 
بلف  مليو1 وخمسمائة  بضبعة عشر 
دضهم)   14.511.111,11( دضهم 
حصة   (145111( إلى  مقسمة 
اجتماعية من فئة مائة )111) دضهم 

موزعة كما يلي:
 (4(446 محمد  مكنيف  السيد 

حصة.
     3544 الفالقي فرموش  السيدة 

حصة.
السيد كسوس محمد 11     حصة.

املجموع : 145111 حصة.
اإلداضي  التسيير   :(5 الفص1 

للشركة:

بصبح  التفو3تات،  هذه  أموجب 

السيد مكنيف محمد املسير الوحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

التجاض3ة أفاس: في 21 ماضس 2122، 

تحت عدد 478).
أمثاأة مقتطف وبيا1

ديوا1 األستاذ الحسن الراشدي

            -موثق أفاس-

63 P

   RGB Agency شركة
شركة محدودة املسؤولية بشر3ك 

وحيد

سج1 تجاضي عدد: 845)7

تأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي محرض أتاض3خ 

شركة  إنشاء  تم   ،2122 فبراير   (6

وحيد  بشر3ك  املسؤولية  محدودة 

أالخصائص التالية : 

 »  RGB Agency  «   : التـسـمـيـة 

ش.م.م بشر3ك وحيد.

الـغـــرض :

 - وكالة إشهاض3ة.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 

التجاض3ة ، املالية ، العقاض3ة واملنقولة 

بعاله  املذكوض  أالنشاط  ترتبط  التي 

من شأنها ب1 تساهم في نمو الشركة.

تجزئة  فاس،   : االجتماعي  املقر 

 2 املجد سلمى عي1 اعمير متجر ضقم 

طر3ق عي1 الشقف .

الـــمــدة : 99 سنة .
دضهم   11.111,11 ضبسمال:  

مقسمة على 111 حصة أقيمة 111 

دضهم لك1 حصة، لفائدة ض�صى أنعبد 

هللا ) 111 حصة).

السيد  الشركة  يسير  الـتـسـيـير: 
ض�صى أنعبد هللا ، ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (5 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم  1378/2122 .
نسخة موجزة مسلمة

 قصد البيا1 والتبليغ

64 P

 MULTISYS AFRICA
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر3ك وحيد

 4 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تأسيس  تم  أالرباط   2122 ماضس 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
أاملواصفات  ش.م.م  وحيد  بشر3ك 

التالية : 
  MULTISYS AFRICA  : التسمية 

.SARL AU
الهدف اإلجتماعي : 

التصميم وتطو3ر البرمجيات.
الحساأات  بنظمة  هندسة 

والشبكات.
ولد  فال  شاضع   : اإلجتماعي  املقر 

عمير ضقم 48 شقة ) بكدال الرباط.
ضبسمال الشركة :111.111 دضهم 
مقسمة على 1111 حصة لك1 واحدة 

111دضهم.
عادل  السيد   : الشركة  مسير 
غير  لفترة  السليم  هللا  عبد  عباس 

محدودة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  القانوني 
أالرباط أتاض3خ 29 ماضس 2122 تحت 

ضقم123381.
65 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 IMPERIALE WADE مقاولة
NOUE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (8 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تحر3ر  تم  الرباط  في   2122 ماضس 
لشركة ذات مسؤولية محدودة التي 

تحم1 املميزات التالية :
 IMPERIALE WADE  : مقاولة  
مسؤولية  ذات  شركة   NOUE

محدودة.
الهدف : 

تسو3ق الشاي.
املغربي  التراب  منتجات  توزيع 
والفواكه  والعس1  والز3وت  البهاضات 

املجففة والزعفرا1.

توزيع املنتجات الغذائية .
استيراد وتصدير.

ضاية  زنقة   6  : اإلجتماعي  املقر 
بكدال   (6 عوا الطاأق الرابع الشقة 

الرباط.
مدة قيام الشركة : 99 سنة اأتداء 

من تاض3خ تأسيسها النهائي.
ب  يقدض   : الشركة  ضبسمال 
 111 دضهم مقسم إلى   111.111.11
للواحدة  111دضهم  فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :
السيد بمي1 أايدو 511 حصة.

 511 امغاض  ايت   محمد  السيد 
حصة.

تسير الشركة   : التسيير واإلمراء 
السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

بمي1 أايدو.
أتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد بمي1 أايدو.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من ك1 سنة.
تقسيم األضباح : بعد اقتطاع 5 % 
كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب 

قراض الشركاء.
التسجي1 : تم التسجي1 أاملحكمة 
التجاض3ة للرباط يوم 29 ماضس 2122 

تحت الرقم 159165.
ملخص من بج1 النشر

66 P

BAM HOM
SARL

شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها : 111.111.11دضهم 

مقها اإلجتماعي : ضقم 25 تجزئة 
الجيد عي1 عتيق تماضة

تأسيس شركة
 8 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
ماضس 2122 تم وضع قواني1 الشركة 

ذات املميزات التالية :
.BAM HOM SARL : التسمية

الشك1 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

الغرض اإلجتماعي أإيجاز:
أيع وشراء األجهزة املنزلية.

اإلستيراد والتصدير.
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العمليات  جميع  عامة  أصفة 
الخدمات الصناعية التجاض3ة املالية 
أطر3قة  املرتبطة  العقاض3ة  املنقولة 
أالهدف  مباشرة  غير  بو  مباشرة 
اإلجتماعي وبجميع األهداف املشابهة.

املدة : حددت في 99 سنة.
: ضقم 25 تجزئة  املقر اإلجتماعي 

الجيد عي1 عتيق تماة.
مبلغ  في  حدد   : الربسمال 
إلى  مقسمة  دضهم   111.111.11
1111 حصة قيمة ك1 واحدة 111 

دضهم موزعة كالتالي :
السيد ايوب لطفي 511 حصة.
السيدة ضجاء ضحت 511 حصة.

اإلداضة : تسير الشركة من طرف 
السيد بيوب لطفي.

كتاأة  لدى  تم  القانوني:  اإليداع 
أتماضة  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.(3587(
67 P

ATKAL CAPITAL
السج1 التجاضي : 159123

أمقت�صى عقد توثيقي مسج1 في 
مدينة الرباط أتاض3خ 23 فبراير 2122 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
الهدف اإلجتماعي :

 توطي1 الشركات ومركز األعمال.
ض3اض  تجزئة  اإلجتماعي:  املقر 
حي   11 شقة   36 عماضة   4 العنبرة 

الر3اض الرباط املغرب.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
ضبسم1 الشركة : ) مليو1 دضهم.

 51111 ضضوا1  لبتراني  السيد 
حصة.

 25111 السيدة التون�صي صوفيا 
حصة.

 25111 بحمد  قديري  السيد 
حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1 .

املسير: السيد لبتراني ضضوا1.
ضقم التقييد أالسج1 التجاضي : 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123331.
68 P

 ORIENT SOLAR FARM
 SARL AU

 اوغيو صوالض فاضم  ش م م ش و   
الربسمال اإلجتماعي: 111.111,11 

دضهم
املقر االجتماعي:  378 شاضع الحسن 

الثاني ضقم 2 الرباط
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
قرض  ماضس2122     9 أتاض3خ  املؤضخ 
اوغيو  لشركة   الوحيد  الشر3ك 
 ORIENTش م م ش و صوالض فاضم  

SOLAR FARM SARLAU  ما يلي :  
اوغيو   « تقليص ضبس مال شركة 
 ORIENTش م م ش و صوالض فاضم  
ليصبح   SOLAR FARM SARLAU
من: مائة بلف دضهم )111،111.11) 
إلى: عشرة آالف دضهم )11،111.11). 
عن  املال  ضبس  تقليص  تحقيق 
 (1111( حصة  بلف  مبادلة  طر3ق 
الواحدة  للحصة  دضهم  مائة  أقيمة 
)111 دضهم) مدفوعة أالكام1 مقاأ1 
من نفس القيمة   (111( مائة حصة 

االسمية.
النظام  من  و7   6 املواد  تعدي1 

األسا�صي.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
أالرباط أتاض3خ 28 ماضس2122 تحت 

ضقم  123337.
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EVENEMA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر3ك وحيد
ضبسمالها : 111.111 دضهم

مقرها اإلجتماعي : 54، زنقة 
تانسيفت شقة ضقم ) بكدال الرباط

 9 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس 2122 

وحيد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 
أاملميزات التالية :

.EVENEMA : التسمية
ذات  شركة  القانوني:  الشك1 

مسؤولية محدودة بشر3ك وحيد.
املوضوع اإلجتماعي :

تنظيم األحداث.
تصميم حملة تسو3قية.

وضع خطة لالتصاالت واملراقبة.
اإلنتاج السمعي البصري.

إنشاء الشعاض.
الحاسوب  ضسومات  تصميم 

وامليثاق الجرافيكي.
تطو3ر إعال1.

إنتاج الوسائط اإلعالنية.
املدة : 99 سنة.

زنقة   ،54  : اإلجتماعي  املقر 
تانسيفت شقة ضقم ) بكدال الرباط.

دضهم   111.111  : الربسمال 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة.
الباقي  دعاء  السيدة   : الحصص 

هللا 1111 حصة.
إلى  التسيير  بسند   : التسيير 
الحاملة  هللا  الباقي  دعاء  السيدة 
ضقم الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

AE34277  ملدة غر محدودة.
للشركة  القانوني:  اإليداع  تم 
أاملحكمة التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 25 
ماضس 2122 تحت ضقم 123315 ضقم 

السج1 التجاضي )5899).
70 P

SOCIETE K-TRS GHALI
 SARL

تأسيس شركة محدوة املسؤولية
 25 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
يناير 2122 تم تكو3ن قانو1 بسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

خصائصها كالتالي:
 SOCIETE K-TRS  : التسمية 

.GHALI SARL
الهدف  الشركة  تماضس   : الهدف 

التالي :
ونق1  البرائع  نق1  في  مقاول 

املستخدمي1.

املختلفة  األشغال  في  مقاول 
والبناء.

املقر اإلجتماعي : زاو3ة شاع محمد 
الخامس وزنقة موالي عبد هللا إقامة 

مرجا1 الشقة ضقم 5) القنيطرة.
من فاح يناير إلى   : السنة املالية 

)3ديسمبر.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تقييد الشركة أالسج1 التجاضي.
 : اإلجتماعي  املال  ضبس 
111.111.11 دضهم مقسم إلى 1111 
 111.11 واحدة  ك1  قيمة  حصة 

دضهم.
السيدة  تعيي1  تم   : التسيير 
للشركة  كمسيرة  كوثر  الجمعاوي 

وملدة 3 سنوات.
خصم  بعد   : القانوني  اإلحتياط 
اإلحتياط  تأسيس  بج1  من   %  5
القانوني الفائض يوزع حسب قراض 

الشركاء.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
السج1  أالقنيطرة  اإلأتدائية 

التجاضي تحت عدد )6474.
عن النسخة والنص

71 P

CHAHD FOODS & HOBBIES
وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�صى 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1 
أالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
شركة شهد فوود اند   : التسمية 

هوبييز ش.م.م.
مسؤولية   : القانوني  الشك1 

محدودة.
الهدف اإلجتماعي : 

مقهى وقاعة لأللعاب والطعامة.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيلها أالسج1 التجاضي.
املسير: السيد عبد الصمد كعيرة.
الصمد  عبد  السيد   : التوقيع 

كعيرة.
دضهم   111.111.11  : الربسمال 

موزعة على الشك1 التالي :
 511 كعيرة  الصمد  عبد  السيد 

حصة.
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حصة.   511 ضوي  هشام  السيد 
املجموع : 1111 حصة.

 ( مح1 ضقم   : العنوا1 اإلجتماعي 
عماضة 66) حي كر3مة تاأر3كت سال.

من   تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  ضقم 
 3( أتاض3خ  بسال35669  اإلأتدائية 

ماضس 2122.
72 P

MENUISERIE ADHARI
العام  الجمع  ملحرر  تبعا 
 2121 سبتمبر   7 أتاض3خ  اإلستثنائي 

تقرض ما يلي :
السيد  من  حصة   311 تفو3ت 
ادهاضي  السيد  إلى  ادهاضي  حمزة 

حسن.
من  القانوني  الشك1  تحو13 

ش.م.م.ش.و إلى  ش.م.م.
حي  من  اإلجتماعي:  املقر  تحو13 
إلى  الرباط   1141 ضقم   ( النهرة 
الحي   2214 تجزئة بوالد زعير تجزئة 

الصناعي عي1 عودة.
تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أالرباط تحت عدد 123257 

في 24 ماضس2122.
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MEDEX
 SOCIETE  A RESPONSABILITE 

LIMITEE
 SIEGE SOCIAL : 15 AVENUE AL
ABTAL APPT 4 AGDAL RABAT

RC : 142575 RABAT
 تعدي1

العام اإلستثنائي  الجمع  أموجب 
 21 أتاض3خ   MEDEX شركة  أمقر 
ديسمبر 2121 تم االتفاق على ما يلي:

قبول شركاء جدد.
تفو3ت من طرف :

حصة   11 السيد نجيب محمد   
أدض  البونا�صي  لصالح  إجتماعية 

الدين.
لصالح  إجتماعية  حصة   11

السيدة حماموش سهام.
حصة   11 طاضق  كرموني  السيد 
إجتماعية لصالح السيدة شامي لبنى.
لصالح  إجتماعية  حصة   11

السيدة لوباضيس مر3م.
تعدي1 املادة ضقم 6 و7 من القانو1 

األسا�صي للشركة.
تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة 

مع التغييرات الساأقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 
2122 تحت ضقم 2288 ضقم التسجي1 

.123386
74 P

STE. Z TAHA SHOP
SARL

 (4 أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس 2122 
تحم1  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
التسمية : ز طه شوب.

الصفة القانونية : ش.م.م.
املواد  أيع   : اإلجتماعي  الهدف 
الجملة  وشبه  أالتقسيط  الغذائية 

والجملة.
خدمات تجاض3ة متنوعة.

استيراد وتصدير.
التداول والتفاوض.

دضهم   111111.11  : املال  ضبس 
فئة  من  حصة   111 إلى  مقسمة 

1111 دضهم.
الشركاء :

السيد طه الز3دي 51 حصة.
السيدة أوضاس سناء 51 حصة.

املدة : 99 سنة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
بشاضع اشبيلية   : املقر اإلجتماعي 

ضقم 39 حي موالي الحسن تطوا1.
الز3دي  طه  السيد   : التسيير 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
بشاضع  والساكن   l499695 ضقم 
 3 يوسف أن تاشفي1 عماضة 2 طاأق 

تطوا1.

أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
شركة  أواسطة  أتطوا1  اإلأتدائية 
 31275 كونطا املريق السج1 ضقم 

أتاض3خ 22 ماضس 2122.
مقتطف للنشر واإلشهاض

75 P

STE. ELITE STRUCTURE
S.A.R.L

 CAPITAL SOCIAL : 111.111.11
DHS

 SIEGE SOCIAL : AV9 AVRIL
 RESIDENCE 9 AVRIL BLOC F1

ETAGE 3 N°6 TETOUAN
العامة  الجمعية  بحكام  أموجب 
 (7 املنعقد في  اإلستثنائية للشركاء، 
 12 الساعة  تمام  في   2122 ماضس 

صباحا.
تقرض أدال من الجمعية العامة غير 

العادية ما يلي :
أمقداض  املال  ضبس  ز3ادة 

911111.11 دضهم.
 111.111.11 من  يرتفع  أحيث 

دضهم إلى 1111111.11 دضهم.
تعدي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة اإلأتدائية أتطوا1 
ضقم  تحت   2122 ماضس   22 أتاض3خ 

.881
مقتطف للنشر واإلشهاض

76 P

T M CAR
SARL

ضبسمالها : 111.111 دضهم
الكائن مقرها : عماضة 67 انبعاث 2 

طر3ق اكوضاي مكناس
أيع الحصص

العام  الجمع  محرر  أموجب 
 TM CAR SARL شركة  االستثنائي 
ذات املسؤولية املحدودة املنعقد يوم 
تقرض   ،2121 بغسطس   (9 الخميس 

ما يلي :
يبيع السيد الناجي   : االسهم  أيع  
التعر3ف  لبطاقة  الحام1  نبي1 
الوطنية ضم D8919417،511 حصة 

للسيد  للحصة  دضهم   111 أقيمة 
للبطاقة  الحام1  سليما1  عدلي 

.U(57487 الوطنية ضقم
نزهة  البيطاضي  السيدة  تبيع 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحاملة 
أقيمة  حصة   511،D411261 ضقم 
عدلي  للسيد  للحصة  دضهم   111
الوطنية  للبطاقة  الحام1  سليما1 

.U(57487 ضقم
تعيي1 مسير جديد : تعيي1 السيد 
للبطاقة  الحام1  سليما1  عدلي 
مسيرا   U(57487 ضقم  الوطنية 

.T M CAR SARL جديدا لشركة
استقالة املسير الساأق : استقالة 
السيد خريشش عبد الصمد الحام1 
للبطاقة الوطنية ضقم D833793 من 
تسيير شركة T M CAR SARL بشك1 

نهائي.
تغيير   : القانوني  الشك1  تغيير 
ذات  شركة  من  القانوني  الشك1 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشر3ك واحد.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نوفمبر   24 التجاض3ة أمكناس أتاض3خ 

2121، تحت ضقم 5175.
77 P

 STE PROBEST
MANAGEMENT

SARL AU
تأسيس

أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تأسيس  تم  أالرباط   2122 9 ماضس 

شركة تحم1 الخصائص التالية :
 PROBEST  : التسمية 

.MANAGEMENT SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر3ك وحيد.
الهدف االجتماعي :

القانونية  واملصاحبة  االستشاضة 
والرر3بية  واملالية  واالقتصادية 

واالجتماعية والتنظيمية والتجاض3ة.
واملصاحبة  االستشاضة  مهام 
القطاع  من  الشركاء  مع  والتفاوض 

الخاص بو العام.
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وتنفيذ  واملصاحبة  االستشاضة 
وتحو13  تأسيس  إجراءات  جميع 

الشركات.
املشاضيع  جدوى  دضاسات  انجاز 

وتنميتها.
من  شك1  بي  في  املشاضكة 
األشكال، أما في ذلك االندماج في بي 
اتحاد وغيرها  بو  بو مجموعة  شركة 
املراد  بو  املؤسسة  الجمعيات  من 

إنشاؤها.
واإلداضة  وتأجير،  وحيازة  إنشاء 
وكراء  التجاض3ة  لألصول  الحرة 
واستغالل جميع املؤسسات واألصول 
التجاض3ة من بي نوع وفئة لها صلة 
أالهدف  مباشرة  غير  بو  مباشرة 

االجتماعي بعاله.
وبصفة عامة ك1 العمليات املالية 
والفالحية  والتجاض3ة  والصناعية 
لها  التي  العقاض3ة  وغير  والعقاض3ة 
اتصال مباشر بو غير مباشر أالهدف 

االجتماعي.
املقر االجتماعي : عماضة 31 الشقة 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسا1   8

الرباط.
املدة : 99 سنة.

ضبس املال : 11.111 دضهم مقسم 
إلى 111 حصة من فئة 111 دضهم.

التسيير : السيد هشام لكدع ملدة 
غير محدودة.

السنة املالية : تبدب من فاتح يناير 
إلى )3 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األضباح 
االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قراض الشركاء.
 ،(58973  : التجاضي  السج1 

الرباط.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ماضس   24 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123281.
78 P

 STE GROUPE SCOLAIRE AL
MAAMOUN PRIVE

SARL
الربسمال : 111.111 دضهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�صى عقد عرفي بسال أتاض3خ 
القانو1  وضع  تم   ،2122 فبراير   7
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�صي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :
 GROUPE : التسمية االجتماعية 
 SCOLAIRE AL MAAMOUN

.PRIVE
مدضسة   : االجتماعي  الهدف 

خاصة.
تجزئة   14 ضقم   : املقر االجتماعي 
طر3ق   4 قطاع  الز3تو1  بشجاض 

القنيطرة أاب ملريسة سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض3خ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 
دضهم موزع على 1111 حصة من فئة 

111 دضهم للحصة وزعت كما يلي :
السيد بضسال1 خالد 511 حصة.

 511 محمد  أوحموش  السيد 
حصة.

السنة االجتماعية : تبدب من فاتح 
يناير إلى )3 ديسمبر من ك1 سنة.

التسيير : تم تعيي1 ك1 من السيد 
أوحموش  والسيد  خالد  بضسال1 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  محمد، 
الوثائق  على  وكموقعي1  محدودة، 

البنكية.
تم إيداع السج1 التجاضي أمكتب 
بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   ،2122 ماضس   24 أتاض3خ 

.35699
79 P

 STE THE BEST AN
LOCATION

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر3ك وحيد
على إثر العقد العرفي الذي وقعه 
تم  الشر3ك الوحيد للشركة اسفله، 
وضع القواني1 األساسية لشركة ذات 
وحيد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها :
 STE THE  : التسمية االجتماعية 

.BEST AN LOCATION SARL AU
أدو1  السياضات  كراء   : املوضوع 

سائق.
املقر االجتماعي : ضقم 17 زنقة 19 

حي واد الذهب، خنيفرة.
املدة : 99 عاما.

دضهم،   111.111  : الراسمال 
 111 1111 حصة أقيمة  مكونة من 
للشر3ك  كلها  تعود  للحصة،  دضهم 

الوحيد السيد دضيس عصام.
تكلف الشر3ك الوحيد   : التسيير 

أتسيير الشركة أنفسه.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
تحت  أخنيفرة  االأتدائية  أاملحكمة 
ماضس   24 أتاض3خ   2122/134 ضقم 

2122، السج1 التجاضي ضقم 4287.
80 P

ADX PRIMEUR
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
تم تأسيس شركة  فبراير 2122،   (8
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد أاملواصفات التالية :
 ADX PRIMEUR  : التسمية 

.SARL AU
 22 هللا  هبة   : التجاضي  املقر 
حي الهناء   26 الشقة ضقم   2 الطاأق 

أوزنيقة.
الهدف التجاضي :

تاجر الخراض والفواكه.
نق1 البرائع.

النق1 الوطني والدولي.
الخدمات.

تجاضة.
استيراد وتصدير.

 111.111 في  محدد   : الربسمال 
حصة كما   1111 دضهم مقسمة إلى 

يلي :
 1111 سكوضي  سفيا1  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة من تاض3خ تأسيسها.

التسيير : السيد سفيا1 سكوضي.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
سج1  سليما1،  أاأن  االأتدائية 

تجاضي ضقم 7447.
81 P

JS PROD
شركة محدودة املسؤولية

الربسمال االجتماعي : 11.111 دضهم
الرقم 31 شاضع عقبة 12 مكرض إقامة 

الني1 بكدال، الرباط
أقراض من الشر3ك الواحد أتاض3خ 

7 ماضس 2122، تقرض ما يلي :
للشركة  املسبقة  التصفية 

املذكوضة بعاله.
جالل  ساعد  السيد  تعيي1 

كمصفي للشركة املذكوضة بعاله.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
 ،2122 ماضس   24 أتاض3خ  أالرباط 

تحت ضقم 123264.
سج1 تجاضي ضقم 44667).

82 P

SAVINES IMMOBILIER
SARL AU

ضبسمالها االجتماعي : 111.111 دضهم
السج1 التجاضي : )5)64

تأسيس شركة
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SAVINES وحيد  شر3ك  ذات 
ضاسمالها االجتماعي   ،IMMOBILIER

111.111 دضهم.
 4 القنيطرة   : االجتماعي  املقر 
شاضع موالي عبد العز3ز إقامة موالي 

عبد العز3ز املكتب ضقم 59.
االستثنائي  العام  الجمع  قرض 
 2122 فبراير   22 أتاض3خ  للشركة 

ما يلي :
جالل  الحسني  السيد  استقالة 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام1 
G371795 من مهامه كمسير للشركة 

.SAVINES IMMOBILIER
العروي  املكي  السيد  وتعيي1 
صاحب  للشركة  جديد  كمسير 
أتاض3خ  املزداد  املغربية  الجنسية 
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956) الحام1 للبطاقة الوطنية ضقم 
عمرات  دواض  والقاطن   ،GN43158

الرميلة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
 ،2122 فبراير   24 أتاض3خ  أالقنيطرة 

تحت ضقم 852.
83 P

CX GATE
SARL

محرض   عرفي  عقد  أمقت�صى 
نظام  تكو3ن  تم   2122 5) ماضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  بسا�صي 

املحدودة  خصائصها كالتالي :
 .CX GATE : التسمية

الهدف : تماضس الشركة األهداف 
التالية :

مركز اتصال،
مساعدة تقنية ؛

الخدمات الهاتفية واملبيعات عبر 
الهاتف.

خدمة الزبائن.   
زنقة   (7 عماضة  االجتماعي.  املقر 
 5 الطاأق   (4 محمد ملدوض شقة ضقم 

املحيط الرباط.
 111.111  : ضبس املال االجتماعي 
دضهم، مقسم إلى 1111 حصة قيمة 

ك1 واحدة 111 دضهم.
تم تعيي1 السيد محمد   : التسيير 
الدضاو�صي  سعيد  والسيد  التازي 
كمسيرا1 للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الربط  كتاأة  لدى  القانوني  امللف 
أاملحكمة التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 

السج1 التجاضي 159181.
84 P

FATZ CONSTRUCTION
 SARL AU 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشر3ك وحيد  

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تمت   ،2122 ماضس   28 أالرباط يوم 
لشركة  التأسي�صي  القانو1  صياغة 
وحيد،  بشر3ك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية :
 FATZ  : التسمية 

.CONSTRUCTION
الهدف : أناء و بعمال مختلفة.

اأن  شاضع     59  : املقر االجتماعي 
سينا  شقة ضقم )) اكدال الرباط.

سنة إأتداءا من تاض3خ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 
في مبلغ 111.111 دضهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلداضة 
السيد عبد الحق النبط.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية )3 دجنبر.

وتسجي1  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة أالسج1 التجاضي للمحكمة 
: 28 ماضس  أتاض3خ  التجاض3ة أالرباط، 

2122، تحت ضقم 123362.
85 P

 BUILDING ART
CONSTRUCTION

SARL AU
أمقت�صى عقد عرفي في سال أتاض3خ 
تأسيس  تم  قد   ،2122 فبراير   21

شركة ذات مسؤولية محدودة.
 BUILDING ART  : التسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
املغرب  أخاضج  كما  أاملغرب  سواء 
لحسابها بو لحساب الغير بو أاملشاضكة 

إلى تحقيق األهداف التالية:
البناء.

أيع مواد البناء.
تسير االقامات السكنية.

ضاسمال الشركة : 111.111 دضهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة   111

أي1 الشركاء على الشك1 التالي :
السيدة نادية ضاوح 1111 حصة.

املدة : 99 سنة اأتداء من تأسيس 
شركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة.

املقر  االجتماعي : عماضة 31 شقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا1   8

الرباط.
السدة نادية ضاوح وذلك   : املسير 

ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 
التجاضي  السج1  ضقم   ،2122

.(58995
86 P

SAVINES IMMOBILIER
SARL AU

ضبسمالها االجتماعي : 111.111 دضهم
تأسيس

محرض  عرفي  عقد  أمقت�صى 
 ،2122 يناير   3( أتاض3خ  أالقنيطرة 
املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء  تم 

املحدودة ذات الخاصيات التالية :
SAVINES IMMOBILIER : االسم

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

مسؤولية محدودة.
مقاول   : االجتماعي  املوضوع 

بعمال البناء.
يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السج1 التجاضي.
شاضع   ،59 ضقم   : املقر االجتماعي 
موالي عبد العز3ز إقامة موالي عبد 

العز3ز ، املكتب 4 القنيطرة.
دضهم   111.111  : الربسمال 
حصة اجتماعية   1111 مقسمة إلى 
من فئة 111 دضهم للحصة الواحدة.

الحصص :
الحسني جالل 1111 حصة.

جالل  الحسني  السيد   : التسيير 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.G371795
تسجي1  تم   : التجاضي  السج1 
لدى  التجاضي  أالسج1  الشركة 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
أالقنيطرة تحت ضقم )5)64 أتاض3خ 8 

فبراير 2122.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من ك1 سنة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة.
87 P

 FONDS MAROCAIN DE

PLACEMENT - F M P
شركة مساهمة

ضاسمالها : 51.111.111 دضهم
املقر االجتماعي : عماضة صندوق 

اإليداع والتدأير ساحة موالي 

الحسن، الرباط

السج1 التجاضي أالرباط ضقم 

74427

تعيي1 متصرفة وضئيسة مجلس 
اإلداضة والز3ادة في الراسمال 

االجتماعي
أمقت�صى مداوالت مجلس اإلداضة 

أتاض3خ 8 ديسمبر 2121، تم :

محمد  السيد  استقالة  تسجي1 

كمتصرف  مهامه  من  أنشعبو1 

وضئيس مجلس اإلداضة.
تعيي1 السيدة نادية فتاح العلوي 

مجلس  وضئيسة  متصرفة  أصفتها 

اإلداضة.

الجمعية  مداوالت  أمقت�صى 

العامة املشتركة العادية وغير العادية 

أتاض3خ 24 ديسمبر 2121، تم :

منح إأراء ذمة كاملة ونهائية وغير 

تحفظية للسيد محمد أنشعبو1 عن 

مدة مهامه كمتصرف وضئيس مجلس 

اإلداضة.

السيدة  تعيي1  على  املصادقة 

نادية فتاح العلوي أصفتها متصرفة 

أنشعبو1،  محمد  السيد  عوض 

الجمعية  أانعقاد  تنتهي مدة مهامها 

العامة التي ستبث في حساأات السنة 

املالية املنتهية في )3 ديسمبر  2122.
ز3ادة الربسمال االجتماعي أإدماج 

االحتياطات  من  املقتطع  االحتياطي 

دضهم   36.111.111 أمبلغ  األخرى 

إلى   14.111.111 من  لينتق1 

دضهم عن طر3ق خلق   51.111.111

 1111 سهما جديدا أقيمة   36.111

دضهم للسهم الواحد محرضة أالكام1 

)وزاضة االقتصاد  للدولة  ومخصصة 

الفردي  التنازل  بعد  واملالية) 

للمساهمي1 عن افرلية االكتتاب.
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التحقيق النهائي لز3ادة الربسمال 
من   6 االجتماعي وبالتالي تغيير املادة 
النظام األسا�صي واملتعلقة أالراسمال 

االجتماعي.
اإليداع القانوني :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أالرباط في 29 ماضس 2122، 

تحت ضقم 123378.
من بج1 التلخيص والنشر

مجلس اإلداضة

88 P

 SAFIIR ORIENTATION
BUREAU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (7 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
يناير 2122، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشك1 

محدودة.
 SAFIIR  : التسمية 

.ORIENTATION BUREAU
غرض   : االجتماعي  الغرض 

الشركة في ك1 من املغرب والخاضج.
االستشاضات اإلداض3ة.

االستشاضات  خدمات  جميع 
والدضاسة  املشروع  إداضة  حيث  من 
وبيع  شراء  االستشاض3ة،  والخدمات 
املنتجات  جميع  وتوزيع  وتسو3ق 

واملواد.
االستيراد والتصدير.

العمليات  جميع  عام،  وبشك1 
الصناعية، املالية، التجاض3ة املنقولة 
وغير املنقولة والتي قد تكو1 مرتبطة، 
بشك1 مباشر بو غير مباشر أالغرض 
أأغراض  بو  للشركة،  االجتماعي 
بو مرتبطة من شأنها تطو3ر  مماثلة 

نشاط الشركة.
شاضع   ،(6  : االجتماعي  املقر 
الطاأق   ،2 شقة  حسا1،  صومعة 

األض�صي، حسا1، الرباط.
املدة : 99 عاما اأتداء من تسجي1 

الشركة في السج1 التجاضي.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر من ك1 سنة.

يتحدد   : االجتماعي  الربسمال 
للحصة  دضهم   111.111 مبلغ  في 
كليا  ومحرضة  مسجلة  الواحدة، 

ومخصصة للشركاء كما يلي :
حصة   651 لعوني  بمي1  السيد 

اجتماعية.
السيد حمزة أومدين 311 حصة 

اجتماعية.
السيدة سلمى الهواضي 51 حصة 

اجتماعية.
املجموع : 1111 حصة اجتماعية.
كمسيرين  تعيي1  تم   : التسيير 

للشركة وملدة غير محدودة :
في  املزداد  العوني،  بمي1  السيد 
لبطاقة  حام1   ،(996 بكتوبر   5
 ،AE233546 التعر3ف الوطنية ضقم 
االجواد  زنقة  االنبعاث  أحي  القاطن 

ضقم 426، سال.
املزداد  أومدين،  حمزة  السيد 
لبطاقة  حام1   (997 ماضس   29 في 
 ،AE233766 التعر3ف الوطنية ضقم 
تماللت  زنقة  االنبعاث  أحي  القاطن 

ضقم 587، سال.
أالتوقيع  ملزمة  الشركة  ستكو1 

املنفص1 للمسيرين.
التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 

أالرباط 159163.
من بج1 التلخيص والنشر

التسيير

89 P

MABROUKI EN PORT
شركة محدودة املسؤولية من شر3ك 

واحد
ضبسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : تيك اكيبمنت 
عماضة 31 شقة 8 موالي احمد 

لوكيلي حسا1 الرباط
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   ،2122 7 فبراير 
ذات املسؤولية املحدودة من شر3ك 

وحيد والتي تتميز  أما يلي :
شركة   : االجتماعية  التسمية 

.MABROUKI EN PORT

موضوع الشركة في املغرب كما في 
الخاضج :

بشغال الحديد.
بشغال البناء.

بشغال الزضاعة.
بشغال متنوعة.

اكيبمنت  تيك   : االجتماعي  املقر 
عماضة 31 شقة 8 موالي احمد لوكيلي 

حسا1 الرباط.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة اأتداء من تاض3خ تأسيسها النهائي 
ما عدا في حالة فسخها بو تمديدها 
القواني1  عليه  تنص  ما  حسب 

األساسية.
 111.111 في  محدد   : الربسمال 
دضهم مقسما إلى 1111 حصة أقيمة 

111 دضهم للحصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد مبروكي أوشتى.
تبتدئ السنة املالية من فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر 
، من ك1 سنة.

وقد تم تسجي1 الشركة أاملحكمة 
ماضس   21 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم )5886).
90 P

STE DIVERSEXPEDITIONS
شركة محدودة املسؤولية

من شر3ك واحد
ضاسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : 24 تجزئة املكي 
عي1 الحياة 2 الصخيرات

تأسيس شركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم تأسيس شركة   ،2122 8)  يناير 
ذات املسؤولية املحدودة من شر3كا1 

والتي تتميز أما يلي :
شركة   : االجتماعية  التسمية 

.DIVERSEXPEDITIONS
موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخاضج :
الوطن  داخ1  البرائع  نق1 

وخاضجه.
تجزئة املكي   24  : املقر االجتماعي 

عي1 الحياة 2، الصخيرات.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة اأتداء من تاض3خ تأسيسها النهائي 
ما عدا في حالة فسخها بو تمديدها 
القواني1  عليه  تنص  ما  حسب 

االساسية.
 111.111 في  محدد   : الربسمال 
دضهم مقسما إلى 1111 حصة أقيمة 

111 دضهم للحصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد إدضيس هرباز.
تبتدئ السنة املالية في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر  من ك1 سنة.
وقد تم تسجي1 الشركة أاملحكمة 
فبراير   (4 أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122، تحت ضقم 35437).
91 P

STE MAZARA TRANS
شركة محدودة املسؤولية من شر3ك 

واحد
ضاسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : شقة ضقم 4 الطاأق 
األول إقامة قادير مرس الخير تماضة

تأسيس شركة
 (6 أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 
ماضس 2122، تم تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة من شر3ك وحيد 

والتي تتميز أما يلي :
شركة   : االجتماعية  التسمية 

.MAZARA TRANS
موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخاضج :
الوطن  داخ1  البرائع  نق1 

وخاضجه.
 4 ضقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
مرس  قادير  إقامة  األول  الطاأق 

الخير تماضة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة اأتداء من تاض3خ تأسيسها النهائي 
ما عدا في حالة فسخها بو تمديدها 
القواني1  عليه  تنص  ما  حسب 

األساسية.
 111.111 في  محدد   : الربسمال 
دضهم مقسما إلى 1111 حصة أقيمة 

111 دضهم للحصة.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ضشيد الدحاوي.

تبتدئ السنة املالة من فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر من ك1 سنة.

وقد تم تسجي1 الشركة أاملحكمة 

ماضس   29 أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122، تحت ضقم 35899).

92 P

STE TM2A TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية من شر3ك 

واحد
ضاسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : تيك اكيبمنت 

عماضة 31 شقة 8 موالي احمد 

لوكيلي حسا1 الرباط

تأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 12 

يناير 2122، تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة من شر3ك وحيد 

والتي تتميز أما يلي :

شركة   : االجتماعية  التسمية 

.TM2A TRAVAUX

موضوع الشركة في املغرب كما في 

الخاضج :

أيع مواد البناء والتعمير.

البناء والتعمير.

بشغال متنوعة.

نق1 البرائع.

اكيبمنت  تيك   : االجتماعي  املقر 

عماضة 31 شقة 8 موالي احمد لوكيلي 

حسا1 الرباط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة اأتداء من تاض3خ تأسيسها النهائي 

ما عدا في حالة فسخها بو تمديدها 

القواني1  عليه  تنص  ما  حسب 

األساسية.

 111.111 في  محدد   : الربسمال 

دضهم مقسما إلى 1111 حصة أقيمة 

111 دضهم للحصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد محمد تفرني.

تبتدئ السنة املالية في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 ديسمبر من ك1 سنة.

وقد تم تسجي1 الشركة أاملحكمة 
ماضس   8 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم 58459).
93 P

كاأيطاليا
25 شاضع شجرة القدس، قطاع 9) ألوك س حي 

الر3اض، الرباط

 AFRICA SPORTS FACILITIES
& CONSULTING

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تحر3ر   تم  عرفي  عقد  أمقت�صى 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1 
الخاصيات  لها  محدودة،  مسؤولية 

التالية :
 AFRICA SPORTS  : التسمية 
 FACILITIES & CONSULTING

.SARL
الهياك1  استيراد   : املوضوع 
الر3اضية األساسية وتطو3ر الفراء 

الر3ا�صي......
يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها أالسج1 التجاضي.
الشقة  5) شاضع األأطال،   : املقر 

ضقم 4، بكدال الرباط.
الشركاء :

حصة   34 يملك   : حجي  إدضيس 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

:A745(4( ضقم
محمد يحي عماضي يملك 33 حصة 
الحم1 لبطاقة التعر3ف الوطنية ضقم 

.A449374
يوسف الدحاوي يملك 33 حصة 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.A74(394 ضقم
 11.111 محدود في   : املال  ضبس  

دضهم.
حجي  ادضيس  السيد   : التسيير 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

:A745(4( ضقم
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 يوم  أالرباط  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم 123325.
94 P

مكتب االستاذة نادية الجعيدي  

موثقة بسال

إقامة دياض3، شقة ضقم 4، حي لغرا ألية ، سال 

11111

الهاتف 97 15 88 537 1 

الشركة املدنية وفا صو بلنكا 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسمالها )111.111,11) دضهم

املقر االجتماعي الداض البيراء زنقة 

محمد البعمراني ، ضقم 29

السج1 التجاضي: 243597  

أيع الحصص في الشركة
تلقته  توثيقي  عقد  أمقت�صى   

موثقة  الجعيدي  نادية  األستاذة 

ديسمبر   29 أتاض3خ  مؤضخ  بسال، 

2121. فوت السيد نزاض اكديرة جزءا 

يمتلكها  التي  الحصص  مجموع  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  في 

» ش  »الشركة املدنية وفا صو ألنكا 
ألمامو1  م م للسيد محمد يوسف 

)116حصة) أقيمة 11 دضاهم للسهم.

الربط  أكتاأة  القانوني  اإليداع 

البيراء  أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة 

ضقم  تحت   2122 8) فبراير  أتاض3خ 

6671

أمقت�صى عقد توثيقي تلقته   -  2

موثقة  الجعيدي  نادية  األستاذة 

بسال، مؤضخ أتاض3خ 31 و)3 ديسمبر 

2121. فوتت السيدة فوز3ة اكديرة، 

السيدة  البغدادي،  هدى  السيدة 
فدوى  السيدة  البغدادي،  ياسمينة 

املود1،  هبة  اكديرة،  ندى  اكديرة، 

العمود،  شيماء  محمد على العمود، 

التي  الحصص  مجموع  من  جزء 

مسؤولية  ذات  شركة  في  يمتلكونها 

»الشركة املدنية وفا صو  محدودة  

ألنكا  » ش م م، للسيد محمد يوسف 

 11 أقيمة  حصة)،   471( ألمامو1 

دضاهم للسهم.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

البيراء أتاض3خ 8) فبراير 2122 تحت 

ضقم )667.

تلقته  توثيقي  عقد  أمقت�صى   -3
موثقة  الجعيدي  نادية  األستاذة 
بسال، مؤضخ أتاض3خ 29 دجنبر 2121. 
فوت السيد فيص1 اكديرة، السيدة 
اكديرة،  منى  السيدة  فرج،  فطومة 
ز3نب  العفير،  ادام  اكديرة،  يسرا 
من مجموع الحصص  جزء  العفير، 
ذات  شركة  في  يمتلكونها  التي 
»الشركة املدنية  مسؤولية محدودة 
للسيد   ، م  م  ش   « ألنكا  صو  وفا 
محمد يوسف ألمامو1 )213حصة)، 
احمد ألمامو1 )34)حصة)، وايما1 
ألمامو1 )67 حصة) أقيمة 11 دضاهم 

للسهم.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
 2122 6) فبراير  أتاض3خ  البيراء 

تحت ضقم 6224
تلقته  محرر  أمقت�صى   -  4
األستاذة نادية الجعيدي موثقة بسال 
 مؤضخ أتاض3خ 14 ، 15 ، 17 ، 18، و 19
أتعدي1  الشركاء  قام   2212 فبراير 

القانو1 األسا�صي للشركة كما يلي : 
ضبسمال الشركة محصوض في مبلغ 
مئة بلف دضهم 111.111.11 مقسمة 
 11 فئة  من  حصة   (11  111( على 
موزعة على  دضهم للحصة الواحدة، 

الشركاء كالتالي :
ألمامو1  يوسف  محمد  السيد 

854 حصة ؛
السيد احمد ألمامو1 219 حصة.

 142 ألمامو1  ايما1  اآلنسة 
حصة.

95 P

C.K.J REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

أمساهم وحيد ضبسمالها االجتماعي 
قدضه 111 11 دضهم

املقر االجتماعي: إقامة الصباح 
عماضة إملشي1 ضقم 5, مجموعة 7 

ح.ي.م  الرباط
تأسيس

بعقد خاص تم توقيعه في   
ً
عمال

تم تأسيس شركة  فبراير 2122،   11
أمساهم  محدودة  مسئولية  ذات 
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وحيد. تتمث1 خصائصها فيما يلي:
ذات  شركة  الشركة:  شك1 

مسئولية محدودة أمساهم وحيد.

 C.K.J REAL ESTATE  : التسمية
بهداف الشركة : 

في  سواء  الشركة  من  الغرض 
لفائدتها  الخاضج سواء  في  بو  املغرب 

بو لفائدة طرف ثالث.
دعم املشاضكة في جميع الشركات 
عن  إما  انشائها،  سيتم  بو  املنشأة 
على  الحصول  بو  االكتتاب  طر3ق 
بو أأي طر3قة   ، األسهم بو السندات 
بخرى؛ االستحواذ ،االشتراك ،اإلداضة 
األشكال  من  شك1  أأي  والتحو13 
العقاض3ة  والقيم  األسهم   لجميع 
الجهات  بو  الشركات  جميع  ،ي 
القانونية،، املنشأة بو  قيد اإلنشاء، 
االستيراد  ؛  بجنبية  بو  مغربية 
العقاضي  الترو3ج  والتصدير؛ 
حيازة  املسبق؛  التصنيع  والسياحي؛ 
جميع العقاضات املبنية بو قيد البناء 
بو  ترميمها  بعد  بو  هي  كما  وبيعها 
أناها ، وشراء وبيع وتقسيم األضا�صي 
األضا�صي  تقسيم  ،إجراء  العاض3ة 
املباني  جميع  تشييد  ؛  العاض3ة 
الصناعي  بو  التجاضي  لالستخدام 
واستخدام هذه املباني   ، بو السكني 
إما عن طر3ق اإليجاض بو أأي طر3قة 
بخرى وعلى وجه الخصوص تقسيمها 
أقصد   ، والشقق  الطواأق  حسب 
الظهير  إطاض  في  املنطقة.  في  أيعها 
من   25 في  الصادض   289-12-1 ضقم 
أإصداض   (2112 بكتوبر   3( ضجب 
أوضع  املتعلق   11-18 ضقم  القانو1 
املبنية؛  للمباني  املشتركة  امللكية 
شركة اإلنشاءات والهندسة املدنية 
أجميع  والخاصة  العامة  واألعمال 
)كهرباء،  الحرف  وجميع  بشكالها 
خشب،  نجاضة،  صحية،  سباكة، 
معاد1 وبملنيوم، دها1، زجاج، طاقم 

عم1، تركيب املصعد، إلخ؛
شركة ألي نشاط متعلق أأعمال 
التكييف والتبريد؛ دضاسة االمكانيات 
؛  املنرمة  الغير  املجاالت  جميع  في 
بي معامالت منقولة  وبصفة عامة، 
بو  تجاض3ة  بو  بو صناعية  عقاض3ة  بو 

غير  بو  مباشر  بشك1  مرتبطة  مالية 
بشياء  أأي  بو  ال�صيء  بهذا  مباشر 
تكو1  قد  بو  صلة،  ذات  بو  مماثلة 
بو ذات طبيعة  الغرض  لهذا  مفيدة 

تسه1 تحقيقه.
الصباح  إقامة  االجتماعي  املقر 
 7 مجموعة   ,5 ضقم  إملشي1  عماضة 

ح.ي.م الرباط
املدة : 99 سنة من تاض3خ تسجي1 

الشركة أالسج1 التجاضي.
املساهمات

تم جلب لشركة من قب1 املساهم 
 (11111( الوحيد مبلغ عشرة آالف 
دضهم يمث1 املبلغ الكام1 لربس املال 

للشركة،
املادة 7 - ضبس املال 

 تم تحديد ضبس املال أمبلغ عشرة
وهو مقسم  ، دضهم   (11  111(  آالف 
متساو3ة من سهم    (111(  إلى مائة 
 111 دضهم لك1 منها ، مكتتب أالكام1
   ومدفوع أالكام1 ومخصص  أالكام1

 للمساهم الوحيد السيد
COMAN KINGSLY JUNIOR 

املسير
قرض املساهم الوحيد تعي1 مسير 

ملدة عامي1:
 14 مواليد  مر3م،  السيدة سالم 
)فرنسا)،  بنتيب  في   1986 بكتوبر 
لبطاقة  حاملة  الجنسية،  مغربية 
MP 836973 التعر3ف الوطنية ضقم 
سيفيا  األندلس  ض3اض  في  مقيمة 
حي الر3اض.   ،  32 85 شقة  مبنى   ،1

الرباط  
التقييد  ضقم   : القانوني  اإليداع 
أالسج1 التجاضي أاملحكمة التجاض3ة 

أالرباط: 123391.

من بج1 التلخيص والنشر
التسيير 
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                      COMPLETRAV SAHARA
تأسيس شركة 

أتاض3خ   العرفي  للعقد  تبعا 
قواني1  وضع  تم   ،2122 25 ماضس 

الشركة ذات املميزات التالية:

 COMPLETRAV  : التسمية      

.SAHARA

ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

الشر3ك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء أاملغرب بو خاضجه : 

الصناعية،  املعدات  اصالح 

بشغال مختلفة .....   

: الحي االداضي زنقة  املقر الرئي�صي 
السمراء ضقم 8) العيو1.

الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1111 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 111  للواحدة في ملك  عبد الحق 

اهاضب.

اإلداضة  : تسيير من طرف   السيد  

عبد الحق اهاضب.

أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 

ضقم  تحت   ،2122 ماضس   25 أتاض3خ 

ضقم  تجاضي  سج1   833/2122

. 41915
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ASPIRA INTERNATIONAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : عماضة 31

شقة 8، زنقة موالي بحمد لوكيلي

حسا1، الرباط

قف1 تصفية الشركة
أتاض3خ  الجماعي  القراض  أموجب 

وضعت  والذي   2121 ديسمبر   3(

نسخة منه أكتاأة الربط أاملحكمة 

ماضس   28 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

قرض   ،123364 ضقم  تحت   2122

شركاء الشركة املذكوضة بعاله، والتي 
ومقرها  دضهم   111.111 ضبسمالها 
االجتماعي، عماضة 31، شقة 8، زنقة 

موالي بحمد لوكيلي، حسا1، ما يلي :

من  اأتداء  الشركة  قف1 تصفية 

تاض3خ )3 ديسمبر 2121.

وافق  املصفي،  تقر3ر  قراءة  بعد 
وتم  التصفية،  حساأات  على 
وبعفي  املصفي  طرف  من  تفريغها 
من تفو3رها، ثم بقر شركاء الشركة 
قف1  وبعلنوا  التصفية،  خسائر 

عمليات التصفية.
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير
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حربول عبد الحق
مكتب املحاسبة

6) شاضع الرباط تازة الجديدة
الهاتف : 15.35.28.19.16

WALID TRAVAUX شركة
SARL

شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها االجتماعي : 111.111 دضهم
مقرها االجتماعي : أوشفاعة املركز 

تازة
أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القانو1  وضع  تم   2122 فبراير   9
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
 WALID TRAVAUX  : التسمية 

SARL شركة محدودة املسؤولية.
الهدف :

بشغال مختلفة.
جميع األشغال الغاأو3ة.

استغالل املقالع.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
موزعة  دضهم   111.111 في  الشركة 
إلى 1111 حصة اجتماعية من قيمة 

111 دضهم مقسم كالتالي :
السيد احمد الصوف 511 حصة 

اجتماعية.
 511 زض3ق  الحكيم  عبد  السيد 

حصة اجتماعية.
املجموع : 1111 حصة اجتماعية.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة اأتداء من تاض3خ تأسيسها.

التسيير : عي1 السيد عبد الحكيم 
زض3ق والسيد احمد الصوف ومسيرا1 
للشركة مع تخو3لهم ك1 الصالحيات 

للتصرف أاسم الشركة.
املسمى  امللك   : االجتماعي  املقر 

خالد جماعة كلدما1 اقليم تازة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط  كتاأة  لدى  القانوني 
يوم أتازة  االأتدائية   للمحكمة 

 (36 ضقم  تحت   2122 فبراير   28
السج1 ضقم 6459.

السيد عبد الحكيم زض3ق

السيد احمد الصوف
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NEQ HOTEL
RC N° 22613

تسيير ح1 ألص1 تجاضي
مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�صى 
تلقاه   ،2122 ماضس   22 أتاض3خ 
أفاس،  موثق  سعد  سقاط  األستاذ 
بعطت شركة NEQ HOTEL ش.م.م 
مقرها  نقاز،  محمد  السيد  يمثلها 
نقاز  تجزئة   ،(6 أفاس،  االجتماعي 
حق  ايموزاض،  طر3ق  مسفر  أالد 
محمد  السيد  لفائدة  الحر  التسيير 
املخصص  التجاضي  لألص1  البزاضي 
تجزئة   (6 أفاس  الكائن  للمطعم 
نقاز أالد مسفر طر3ق ايموزاض املقيد 
أالسج1 التجاضي للمحكمة التجاض3ة 
أفاس تحت ضقم 22613، ملدة خمس 
قاألة للتجديد ضمنيا،  )5) سنوات، 
 2122 والتي تبتدئ أتاض3خ فاتح ماي 
بسومة   ،2127 بأر13   31 في  لتنتهي 
كرائية شهر3ة قدضها 31.111 دضهم، 
السيد  طرف  من  التسيير  وسيكو1 
مسؤوليتها  تحت  البزاضي  محمد 

الخاصة.
أمثاأة مقتطف

األستاذ سقاط سعد موثق أفاس
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SOCIETE REVEST
SARL

شركة ضوفيست ش.م.م
س.ت : 24991 - وجدة

قف1 الشركة
غير  العام  الجمع  قراض  أمقت�صى 
أتاض3خ أوجدة،  املنعقد   العادي 
شركة  شركاء  قرض   ،2122 ماضس   3
دضهم،  ضوفيست ضبسمالها 111.111 
اإلمام  شاضع   (8 الرئي�صي  مقرها 
ضقم   4 الغزالي إقامة الحموتي طاأق 

8 وجدة.
ما يلي :

قف1 الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 

ماضس   28 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 368.
مقتطف قصد اإلشهاض
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PHARMACIE AL GHAZWA

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ضبسمالها : 755.111 دضهم

ضقم التقييد في السج1 التجاضي

19211 الجديدة

تأسيس شركة
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

أتاض3خ  مسج1   28/12/2121

القانو1  إعداد  تم   29/12/2121

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

أاملميزات التالية :

محدودة  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية ذات الشر3ك الوحيد.

 PHARMACIE« الشركة  تسمية 

.»AL GHAZWA SARL AU

غرض الشركة: صيدلية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

شرقاوة 3 ضقم 45 الجديدة.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ ضبسمال الشركة : 755.111 

دضهم متكو1 من 7551 حصة بسومة 

للحصة كلها للشر3كة الوحيدة   111

لبطاقة  الحاملة  فر3دة  الهنتاتي 

.M 281218 : التعر3ف الوطنية ضقم

التسيير : السيدة الهنتاتي فر3دة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 

 27642  : ضقم  تحت   24/13/2122

وسج1 تجاضي ضقم: 19211.
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SOCIETE ANWAR VISION
SARL AU

محرر الجمع العام االستثنائي 
أتاض3خ 2122/13/17 

االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
 »ANWAR VISION« لشركة 
أتاض3خ  فاس  في  ش.ذ.م.م.ش.و 
17/13/2122 بفرز القراضات التالية :  
ب . تفو3ت حصص السيد الرحولي 
انوض أنسبة 111 % )بي 111 حصة) 

لفائدة السيد عبد اللطيف ميمي.
ب . تعيي1 مسير جديد للشركة في 

شخص السيد عبد اللطيف ميمي.
استقالة السيد الرحولي انوض  ت . 

من منصب مدير الشركة.
االجتماعي  املقر  تحو13  ث . 

للشركة :
شاضع   37 عماضة   ( شقة   : من 

ياسمي1 النرجس فاس.
املاء  ضاس  االزدهاض  حي   95  : إلى 

فاس.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
أتاض3خ   1691 ضقم  تحت  أفاس 

.28/13/2122
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 EL HAK DE شــركة
 TRANSPORT DE
MARCHANDISE

SARL a AU
مح1 ضقم 39 و )4 تجزئة الوفاء 
4 شاضع جدة نرجس طر3ق صفرو 

فاس
محرر الجمع العام االستثنائي 

أتاض3خ 2122/13/11
االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
 EL HAK DE TRANSPORT لشركة 
ش.ذ.م.م   DE MARCHANDISE
أتاض3خ  فاس  في  وحيد  وبشر3ك 
القراضات  بفرزت   ،11/13/2122

التالية :  
أادماج  الشركة  ضبسمال  ضفع 
أمقداض  للشركاء  الجاضي  الحساب 
في  أالز3ادة  بي  دضهم   7.111.111
ضبس املال من 13.111.111 دضهم إلى 

21.111.111 دضهم.

)تجاضة)  إضافة النشاط التجاضي 

في بهداف الشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أفاس  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

تحت ضقم 689) أتاض3خ 28/13/2122 

السج1 التجاضي ضقم 53)59. 
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

Travaux de comptabilité

 RAYHAN 11, ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

 TAZA

الهاتف : 1535281535

Comptablezaroili@gmail.com

 MAROC ORIENTAL شركـة

DE TRAVAUX DIVERS
شركة محدودة املسؤولية 

ضبسمالها االجتماعي :111.111,11    

دضهم

املقر االجتماعي : شاضع مسو1 طر3ق 

وجدة عماضة 42 الشقة 5، تازة

املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�صى 

شركاء  قرض   11/12/2122 أتاض3خ 

 MAROC ORIENTAL DE شركة 

TRAVAUX DIVERS شركة محدودة 

املسؤولية ما يلي :  

املذكوضة  الشركة  ح1  و  تصفية 

بعاله.

اإليداع  تم   : القانــوني  اإليداع 

الربط  كتاأة  لدى  القانوني 

يوم  أتازة  االأتدائية  للمحكمة 

23/13/2122 تحت ضقم 131.
إمراء : العبادي مصطفى
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MAROI BELLE
SARL AU

تأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي أتاض3خ   : بوال 

تأسيس شركة  تم   2122 ماضس   (8

محدودة املسؤولية الشر3ك الوحيد 

ذات الخصائص التالية :

 MAROI BELLE SARL : التسمية

AU شركة محدودة املسؤولية.
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الهدف : استيراد وتصدير الفواكه 
والبقوليات  والحبوب  والخراض، 
املنتجات  جميع  وتصدير  استيراد 

الغذائية ومنتجات التنظيف.
الثانو3ة  حي   : االجتماعي  املقر 

الجديدة أني بنصاض الناضوض.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
في  محدد   : االجتماعي  الربسمال 
إلى  قسمت  دضهم   111.111 مبلغ 
1111 حصة اجتماعيةمن فئة 111 
دضهم للواحدة كلها مكتتبة ومحرضة 

كما يلي :
 1111 محمد  بعراب  السيد 

حصة.
السنة   : االجتماعية  السنة 
االجتماعية تبتدئ في فاتح من يناير 

لتنتهي في )3 ديسمبر.
الشركة  لتسيير  عي1   : التسيير 

وملدة غير محدودة :
السيد بعراب محمد ضقم البطاقة 

.S647172 الوطنية
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
 2122 ماضس   23 أتاض3خ  أالناضوض 

تحت ضقم 468.
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NANO FOOD
SARL

ش م م 
تأسيس شركة

املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�صى 
أتاض3خ 14/12/2122 قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

التى تحم1 الخصائص التالية : 
 NANO FOOD SARL : التسمية
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.
التصنيع،   : االجتماعي  الهدف 

تسو3ق وتوزيع املنتجات الغذائية.
 111.111  : الشركة  ضبسمال 

دضهم.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.

تجزئة   ،9(  : االجتماعى  املقر 

الدهبية الصخيرات.

التسيير : السيد أنمباضك بمي1.

قد تم االيداع القانوني أالسج1 

االأتدائية  املحكمة  لدى  التجاضي 

تحت   29/13/2122 أتاض3خ  أتماضة 

ضقم السج1 التجاضي 35897).
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FIRST SEASON

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

أموجب قراض الشركاء تقرض تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة. وتبعا 

لذلك فإنها تتكو1 من السيدة ندى 

ادضي�صي والسيد وليد محمد محمود 

جزض.

نشاط الشركة :

معهد التجمي1.

العناية أالتقنيات الحديثة.

مقر الشركة : الطاأق السفلي ضقم 

233 شاضع عبد الكر3م الخطابي حي 

املحيط الرباط.

 FIRST SEASON : تسمية الشركة

SARL

من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.

 111.111 في  حدد   : املال  ضبس 

حصة   1111 على  مقسم  دضهما 

أقيمة 111 دضهم للواحدة.

التسيير : السيدة ندى ادضي�صي.

التوقيع : السيدة ندة ادضي�صي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ماضس   23 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3)589).
وهذا أمثاأة مقتطف وبيا1
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SERVIFAST
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر3ك واحد

 ضبسمالها يبلغ 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : الطاأق األول

ضقم 5 عماضة 94 زنقة ناأولي

حي املحيط الرباط

تفو3ت الحصص
أتاض3خ مداوالت   أمقت�صى 

إ1 الجمعية العامة   2122 يناير   3(

غير العادية قد قرضت :

 111 حصة أقيمة   1111 تفو3ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

لصالح  محمد  أنيوسف  السيد 

السيد أنرحمة يوسف.

استقالة السيد أنيوسف محمد 

السيد  وتعيي1  كمسير  منصبه  من 

جديد  كمسير  يوسف  أنرحمة 

للشركة.

اسا�صي  قانو1  صياغة  تم  كما 

جديد مرفق أالتغيير الذي سبق.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

أتاض3خ أالرباط   التجاض3ة   املحكمة 

9 ماضس 2122 تحت ضقم 122757.
وهذا أمثاأة مقتطف وبيا1
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SERVICO DIV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر3ك واحد

 ضبسمالها يبلغ 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : 46 شاضع عقبة

ضقم 31 بكدال الرباط

تفو3ت الحصص
أتاض3خ مداوالت   أمقت�صى 

إ1 الجمعية العامة   2122 يناير   3(

غير العادية قد قرضت :

 111 حصة أقيمة   1111 تفو3ت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  دضهم 

لصالح  محمد  أنيوسف  السيد 

السيد أنرحمة يوسف.

استقالة السيد أنيوسف محمد 

السيد  وتعيي1  كمسير  منصبه  من 

جديد  كمسير  يوسف  أنرحمة 

للشركة.

بسا�صي  قانو1  صياغة  تم  كما 

جديد مرفق أالتغيير الذي سبق.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

أتاض3خ أالرباط   التجاض3ة   املحكمة 

7 ماضس 2122 تحت ضقم 122621.
وهذا أمثاأة مقتطف وبيا1
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SPECPRO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر3ك واحد

الواحد  الشر3ك  قراض  أموجب 

أتاض3خ 22 فبراير 2122 تقرض تأسيس 

بشر3ك  املسؤولية  محدودة  شركة 
تتكو1  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد. 

وتتميز   الرايس  نوف1  السيد  من 

أالخصائص التالية : 

 SPECPRO  : الشركة  تسمية 

SARL AU

نشاط الشركة :

بعمال البناء وبعمال مختلفة.

املتعلقة  األعمال  جميع 

أاملعلوميات.

الشقة   31 عماضة   : الشركة  مقر 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 ضقم 

حسا1 الرباط.

من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
  111.111 في  حدد   : املال  ضبس 

حصة   1111 على  مقسم  دضهما 

أقيمة 111 دضهم للواحدة. 

نوف1  السيد   : التوقيع  التسيير 

الرايس.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ماضس   21 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122  تحت ضقم 158821.
وهذا أمثاأة مقتطف وبيا1
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ديوا1 األستاذ لحسن منقوش
املوثق أالرباط

شاضع عمر اأن الخطاب، عماضة 11، شقة ضقم 
6، بكدال، الرباط

الهاتف : 15.37.77.27.73
الفاكس : 15.37.77.27.74

UNIQUE IMMO شركة
ش.ذ.م.م )ش.و)

ضبسمالها : 28.161.411 دضهم
مقرها االجتماعي : الداض البيراء
شاضع عبد املومن، عماضة 212

ضقم 5
السج1 التجاضي : 436189

تفو3ت الحصص االجتماعية
لتفو3ت  ضسمي  عقد  أموجب 
تلقاه األستاذ  الحصص االجتماعية 
فبراير   28 لحسن منقوش مؤضخ في 
السيد  فوت   ،2122 ماضس  و23 
الحصص  جميع  زبرقا1  أدضالدين 
االجتماعية العائدة له أالشركة ذات 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 UNIQUE املسماة  وحيد  بشر3ك 
لفائدة  وذلك  ش.م.م.ش.و   IMMO
أنشقرو1  املهدي  السيد  من  ك1 

والسيد يونس منتصر.
نتيجة عن ذلك تم تغيير الشك1 
بعاله  املذكوضة  للشركة  القانوني 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  واحد  بشر3ك 

املسؤولية املحدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 ،2122 ماضس   29 أتاض3خ  التجاض3ة 

تحت ضقم : 7)95)8.
مقتطف وبيا1

األستاذ لحسن منقوش - موثق أالرباط
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LODDING
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشر3ك وحيد
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تمت   ،22/13/2122 يوم  أالرباط 
لشركة  التأسي�صي  القانو1  صياغة 
محدودة املسؤولية بشر3ك وحيد لها 

الخصائص التالية :
LODDING : التسمية

الهدف : تنظيم املناسبات.

شاضع   4 فيال   : االجتماعي  املقر 

النوبيال قطاع 7) حي ض3اض الرباط.

سنة إأتداءا من تاض3خ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

في مبلغ 111.111.

الشركة تسيير  عهد   :  اإلداضة 

Mr. AIT SAMR AYOUB

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3 ديسمبر.

وتسجي1  القانوني  اإليداع  تم 

التجاضي  أالسج1  الشركة 

أتاض3خ  أالرباط،  التجاض3ة  للمحكمة 

31/13/2122، تحت ضقم 123427.
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KINE HOLISTIQUE

تأسيس شركة
في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

تأسيس  تم  قد   2121 ديسمبر   6

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر3ك وحيد والتي تحم1 الخصائص 

التالية :

.KINE HOLISTIQUE : التسمية

الترو3ض   : االجتماعي  الهدف 

الطبي.

 111.111  : الشركة  ضبسمال 

دضهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املنزه  الرباط   : االجتماعي  املقر 

مركب املنال عماضة E ضقم 4.

التسيير : وفاء أن الفقيه.

ماضس   25  : القانوني  اإليداع 

.2122

التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 

 : أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة 

.(58993
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BOACASINGS
أواكسينغس

شركة محدودة املسؤولية
بشر3ك وحيد

ضبسمالها : 1.111.111 بوضو
املقر االجتماعي : املنطقة الحرة

طنجة بوطوموتيف سيتي، طاك 2
تجزئة ضقم 36، ألدية جوامعة
عمالة فحص بنجرة - طنجة

السج1 التجاضي ضقم : 124639
تأسيس

 9 في  أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ 
تأسيس  تم  أطنجة   2122 فبراير 
بشر3ك  املسؤولية  محدودة  شركة 
الخصائص تحم1  والتي   وحيد 

التالية :
التسمية : »أواكسينغس« ش.م.م 

بشر3ك وحيد.
بساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 
أاملغرب  الغير،  لحساب  بو  لحسابها 

كما أالخاضج إلى :
ألمعاء  الصناعي  التحو13 
الحيوانات إلى بغلفة طبيعية لجميع 
األغشية  واستعادة  االستخدامات 
املخاطية، وبشك1 بعم ملعالجة جميع 
لألك1  الصالحة  الحيوانات  بعراء 

وتسو3قها.
بو  تمثي1  بو  تصدير  بو  استيراد 
املواد  جميع  تبادل  بو  أيع  بو  شراء 
الخام بو املنتجات شبه املصنعة التي 
مباشرة  غير  بو  مباشرة  عالقة  لها 

أاألشياء املذكوضة بعاله.
بخذ وحيازة جميع أراءات االختراع 
والعالمات  والعمليات  والتراخيص 
التجاض3ة التي تندضج في غرض الشركة 
مساهمتها  بو  نقلها  بو  استغاللها  بو 
تشغي1،  ترخيص  بي  نق1  وكذلك 

واالستحواذ نياأة عنها.
التشغي1  بو  بو االستحواذ  إنشاء 
التأجير  بو  املباشر  غير  بو  املباشر 
األعمال  جميع  تأجير  بو  اإلداضة  بو 
التجاض3ة والفروع واملباني التي يمكن 
األشكال  من  شك1  أأي  استخدامها 

ألي من األغراض املذكوضة بعاله.
املعامالت  جميع  عام،  وبشك1 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاض3ة 

األوضاق املالية بو العقاضات املتعلقة 
أال�صيء  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك1 
آخر  غرض  أأي  بو  بعاله  املذكوض 
مشاأه بو مرتبط بو يحتم1 ب1 تعزز 

تطو3ره أأي شك1 من األشكال.
الحرة  املنطقة   : االجتماعي  املقر 
طاك  سيتي،  بوطوموتيف  طنجة 
ألدية جوامعة،   ،36 تجزئة ضقم   ،2

عمالة فحص بنجرة - طنجة.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
بوضو   1.111.111 مبلغ  في  الشركة 
أقيمة  حصة   111.111 إلى  مقسمة 
مكتتبة  الواحدة،  للحصة  بوضو   11
ومخصصة  إجماال  ومحرضة  كليا 

للشر3ك الوحيد كالتالي :
أرتسيباسيونس  أوا  شركة 

ليميتد، مالكة : 111.111 دضهم.
 111.111  : الحصص  مجموع 

حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.
االحتياط  لتكو3ن   %5  : األضباح 
للشر3ك  يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.
للمادة  وفقا  تعيي1  تم   : اإلداضة 
لفترة غير  من النظام األسا�صي،   (4
أصفة  للشركة،  مسيرين  محدودة، 

منفصلة :
كلود  إيف،  كريستيا1،  السيد 
الشركات،  مسير  النفري،  أيلو1 
ال غراند  إدموندز،  في سانت  املقيم 
ك  ف   6  ،2 جي  كوت  ال  دي  ضوود 

سانت كليمنت إنجلترا.
والسيد أيير أيلو1 النفري، مسير 
الشركات، املقيم في ال غراند ضوود دي 
ال كوت جي 2، 6 ف ك سانت كليمنت 

إنجلترا.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أطنجة  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 فبراير   (7 أتاض3خ 

.251112
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير
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DOEPKE MORCCO
دوبكو مروكو

شركة محدودة املسؤولية
بشر3ك وحيد

ضبسمالها : 9.111 بوضو
املقر االجتماعي : منطقة التصدض 
الحرة، تجزئة ضقم 72، أقعة ضقم 3

طنجة
السج1 التجاضي ضقم : 124849

تأسيس
 (5 أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 
تأسيس  تم  أطنجة   2122 فبراير 
بشر3ك  املسؤولية  محدودة  شركة 
الخصائص تحم1  والتي   وحيد 

التالية :
التسمية : »دوبكو مروكو« ش.م.م 

بشر3ك وحيد.
بساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 
أاملغرب  الغير،  لحساب  بو  لحسابها 

كما أالخاضج إلى :
الحماية  بدوات  وتجميع  تصنيع 

الكهربائية واإللكترونية.
معياض3ة  دوائر  قواطع  تصنيع 

وتفاضلية.
العمليات  جميع  بعم،  وبصوضة 
بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاض3ة 
األوضاق املالية بو العقاضات املتعلقة 
أال�صيء  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك1 
آخر  غرض  أأي  بو  بعاله  املذكوض 
مشاأه بو مرتبط بو يحتم1 ب1 تعزز 

تطو3ره أأي شك1 من األشكال.
: منطقة التصدض  املقر االجتماعي 
 ،3 الحرة، تجزئة ضقم 72، أقعة ضقم 

طنجة.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
الشركة في مبلغ 9.111 بوضو مقسمة 
إلى 911 حصة أقيمة 11 بوضو للحصة 
الواحدة، مكتتبة كليا ومحرضة إجماال 
ومخصصة للشر3ك الوحيد كالتالي :

سشالتغيرات دوبكو   شركة 
ج م ب بش، مالكة : 911 حصة.

مجموع الحصص : 911 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.

االحتياط  لتكو3ن   %5  : األضباح 
للشر3ك  يخصص  والباقي  القانوني 

الوحيد.
للمادة  وفقا  تعيي1  تم   : اإلداضة 
وذلك ملدة  من النظام األسا�صي،   (4
الذي  العادي  العام  أالجمع  تنتهي 
سيبث في حساأات السنة املالية التي 
 ،2127 ديسمبر   3( عند  ستنقف1 
كمسيرين للشركة، أصفة منفصلة :

مسير  مولر،  بندض3اس  السيد 
الشركات، املقيم في تجوشر كامبي1 8 

ب - 26529 ماض3انهاف )بملانيا).
والسيد خلي1 حسني علوي، مسير 
إقامة  طنجة،  في  املقيم  الشركات، 
 - سباضت1  كاب  طر3ق  بو،  أينس  لي 

.91141
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أطنجة  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 فبراير   24 أتاض3خ 

.251312
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير

116 P

INDORE INTERNATIONAL
إندوض بنترناسيونال

 شركة محدودة املسؤولية 
بشر3ك واحد

 ضبسمالها : 23.111.111 دضهم 
قاأ1 للتحو13

املقر االجتماعي : املنطقة الحرة 
 طنجة بوطوموتيف سيتي، وحدة 6، 

أقعة ضقم 89)، ألدية جوامعة، 
إقليم فحص بنجرة

السج1 التجاضي : 82.399
ز3ادة ضبسمال الشركة

تعدي1 موازي للنظام األسا�صي
الشر3ك  قراضات  أموجب   -  I
يناير 2122،   (8 الوحيد املؤضخة في 
»إندوض  املسماة  الشركة  قرض شركاء 
ش.م.م بشر3ك واحد  بنترناسيونال« 

ما يلي :
الز3ادة في ضبسمال الشركة أمبلغ 
للتحو13  قاأ1  دضهم   14.611.111
مبلغ  من  الربسمال  سيرفع  مما 
للتحو13  قاأ1  دضهم   8.511.111

قاأ1  دضهم   23.111.111 مبلغ  إلى 

 14.611 للتحو13 وذلك عبر إحداث 

دضهم   1111 حصة جديدة من فئة 

قاأ1 للتحو13 للحصة الواحدة.

14.611 حصة  معرفة تخصيص 
»إندوض  الشركة  لصالح  جديدة 

شركة  ليميتد«  أر3فت  كومبوسيت 

مساهمة. 

من  و7   6 التعدي1 املوازي للمادة 

النظام األسا�صي.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

أطنجة  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

تحت ضقم   2122 أتاض3خ فاتح فبراير 

.251475
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير
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 INTERNATIONAL BRANDS

AFRICA
بنترناسيونال أراندس بفر3كا

شركة محدودة املسؤولية
 ضبسمالها : 91.111 دضهم 

قاأ1 للتحو13

املقر االجتماعي : املنطقة الحرة 

اللوجستية، تجزئة ضقم 131، 

 املستودع ضقم )، قصر املجاز 

واد الرم1، ألدية بنجرة، عمالة 

فحص بنجرة

السج1 التجاضي ضقم : 449)))

تفو3ت الحصص االجتماعية
تعدي1 موازي للنظام األسا�صي
تأكيد على صالحية التسيير

في  أموجب عقد عرفي مؤضخ   -  I 

21 ديسمبر 2121 أطنجة :

أيوتي  »نالب  شركة  قامت 

سيرفيس« شركة محدودة املسؤولية 

حصة   539 أتفو3ت  واحد  بشر3ك 

 اجتماعية لصالح شركة »ج ج أر3ميوم 

دستريبيسيو1« إل تي دي.

غونزاليس  فلوضنتينو  السيد  قام 

) حصة اجتماعية  بوضداس أتفو3ت 

أر3ميوم  ج  »ج  الشركة  لصالح 

دستريبيسيو1« بل تي دي.

أموجب محرر الجمع العام   -  2

 2121 ديسمبر   21 في  االستثنائي 

للشركة املذكوضة بعاله، تقرض ما يلي :

الحصص  تفو3ت  وقبول  معرفة 

االجتماعية املشاض إليه بعاله.. 

و7   6 للمادتي1  املوازي  التعدي1 

من النظام األسا�صي.

مسيرة  الشركة  ب1  على  تأكيد 

موضانت  بلكسيس  السيد  قب1  من 

فيليكاس.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

أطنجة  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   2122 يناير   28 أتاض3خ 

.251383
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير

118 P

 ABB CENTROAMERICA Y 

EL CARIBE
ب ب ب سانترو بمر3كا إل كر3بي

شركة مساهمة
 ضبسمالها : 11.111 دوالض بمر3كي 

املقر االجتماعي : أنما، مدينة أنما 

كرجيميانتو، منطقة أنما، مقاطعة 

أنما

السج1 التجاضي ضقم : 78)55683)

تأسيس فرع
السج1 التجاضي ضقم : 123817

 7 في  أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ 

أبنما تم تأسيس فرع   2121 بكتوبر 

والذي يحم1 الخصائص التالية :

»ب ب ب كاك مروكو«   : التسمية 

فرع.

بساسا  الفرع  يهدف   : الهدف 

أاملغرب  الغير،  لحساب  بو  لحسابها 

كما أالخاضج إلى :

والسباكة  الكهربائية  التركيبات 

وبعمال التركيب األخرى.

الحرة  املنطقة   : االجتماعي  املقر 

 ،141 ضقم  تجزئة  اللوجستكية، 

املنصة ضقم )، مكتب 5، قصر املجاز 

عمالة  بنجرة،  ألدية  الرم1،  واد 

فحص بنجرة طنجة - املغرب.
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اإلداضة :
أيتروس  السيد  تعيي1  تم 
مدير الفرع،  هندض3كوس فلو3مانس، 
 ،( السفاضة  نادي  في حديقة  املقيم 
أاسيليو  ديميتريو  بفينيدا  )ب،  شقة 
 ،1814 بنكو1  كاليتو1،  الكاس، 

مدينة أنما، مديرا للفرع.
تم اإليداع القانوني أكتاأة الربط 
أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة   أاملحكمة 

25 يناير 2122 تحت ضقم 251261.
أمثاأة مقتطف وبيا1

اإلداضة

119 P

شركة الحوزي للخدمات 
الفالحية

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبس املال : 111.111 دضهم

املقر الرئي�صي : مح1 تجاضي يقع في 
جماعة تفتاشت، دواض والد عي�صى، 

الصو3رة
امللف التجاضي : 5979

تأسيس الشركة
املؤضخة   S.s.p شروط  أموجب 
مسؤولية  ذات  لشركة  تأسيس  تم 
النحو  على  الخصائص  محدودة 

التالي :
.SARL النموذج

االسم : »شركة الحوزي للخدمات 
الفالحية«.

الهدف : جني جميع الثماض.
املقر الرئي�صي : مح1 تجاضي يقع في 
عي�صى،  والد  دواض  تفتاشت،  جماعة 

الصو3رة.
املدة : سنة.

ضبس املال : 111.111 دضهم.
الشركاء :

هشام الحوزي 34 سهم ؛
عبد الفتاح الجراح 33 سهم ؛

مصطفى مر�صي 33 سهم.
اإلداضة : هشام الحوزي.

السنة االجتماعية : ديسمبر 2121.
تم اإليداع القانوني أتاض3خ 21 بأر13 

2121 تحت ضقم 439.
120 P

 CONTAINER SERVICE

TANGER
كونتنير سرفيس طنجة

شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : زنقة اأن بجروم، 

إقامة جاد )، شقة ضقم 86، طنجة

السج1 التجاضي ضقم : 124847

تأسيس
في  مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

أطنجة تم تأسيس   2122 يناير   (3

والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تحم1 الخصائص التالية :

سرفيس  »كونتنير   : التسمية 

طنجة« ش.م.م.

بساسا،  الشركة  تهدف   : الهدف 

أاملغرب  الغير،  لحساب  بو  لحسابها 

كما أالخاضج إلى :

تقديم خدمات املوانئ ؛

مراقبة وضبط/ فص1 وتتبع دضجة 

حراضة الحاو3ات ؛

إنشاء، حيازة، تأجير، إداضة إيجاض 

تركيب،  تأجير،  األعمال،  لجميع 

تشغي1 جميع املؤسسات والشركات 

من  أأي  املتعلقة  والوضش  واملصانع 

األنشطة املحددة بعاله.

املقر االجتماعي : زنقة اأن بجروم، 

إقامة جاد )، شقة ضقم 86، طنجة.

املدة : 99 سنة اأتداء من تاض3خ 

تأسيس الشركة.
ضبسمال  : حدد  الشركة  ضبسمال 

دضهم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 1111 حصة أقيمة 11 

دضهم للحصة الواحدة، مكتتبة كليا 

ومحرضة إجماال ومخصصة للشر3ك 

الوحيد كالتالي :

ش.م.م  مروك«  »كنترأير  شركة 

مالكة 811 حصة ؛

السيد ماضكو بناستاز3ا مالك 211 

حصة ؛

مجموع الحصص 1111 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر.

االحتياطي  لتكو3ن   %5  : األضباح 
للشر3ك  يخصص  والباقي  القانو1 

الوحيد.
للمادة  وفقا  تعيي1  تم   : اإلداضة 
4) من النظام األسا�صي، وذلك ملدة 
الذي  العادي  العام  أالجمع  تنتهي 
سيبث في حساأات السنة املالية التي 

ستنقف1 عند )3 ديسمبر 2125 :
مسير  بناستاز3ا،  ماضكو  السيد 
الشركات، املقيم في زنقة اأن بجروم، 

إقامة جاد )، شقة ضقم 86، طنجة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أطنجة  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 فبراير   24 أتاض3خ 

 .251297
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير

121 P

CIRCUTEX
سيركوتكس

شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها : 11.111.111 دضهم

املقر االجتماعي : مركز إنر3ا، شاضع 
ولي العهد، الطاأق األض�صي، مكتب 

ضقم 3)، 91.111 طنجة
السج1 التجاضي : 113515

تغيير التسمية
تفو3ت الحصص االجتماعية

ز3ادة ضبسمال الشركة
التعدي1 املوازي للنظام األسا�صي

تأكيد على صالحية التسيير
إعادة صياغة النظام األسا�صي 

عرفيي1  عقدين  أموجب   -  (
مؤضخي1 في 31 نوفمبر 2121 أطنجة :

قام السيد حمزة العمرتي أوسماحة 
أتفو3ت 451 حصة اجتماعية لصالح 

السيد محمد اأن املجاهد ؛
قام السيد حمزة العمرتي أوسماحة 
أتفو3ت 225 حصة اجتماعية لصالح 

السيد سعيد اوضاغ.
الشر3ك  قراضات  أموجب   -  2
 2121 نوفمبر   31 الوحيد املؤضخ في 
تقرض  سيركالض«  »ولكت   للشركة 

ما يلي :

ليصبح  الشركة  اسم  تغيير 
»سيركوتكس« CIRCUTEX ؛

الحصص  تفو3ت  وقبول  معرفة 
االجتماعية املشاض إليه بعاله ؛

الشركة  ضبسمال  في  الز3ادة 
دضهم مما سيرفع   9.911.111 أمبلغ 
دضهم   91.111 مبلغ  من  الربسمال 
إلى مبلغ 11.111.111 دضهم وإحداث 
99.111 حصة جديدة من فئة 111 

دضهم للحصة الواحدة ؛
و7   6  ،2 التعدي1 املوازي للمواد 

من النظام األسا�صي ؛
تأكيد على ب1 الشركة مسيرة من 
قب1 السيد حمزة لعماضتي أوسماحة.
األسا�صي  النظام  صياغة  إعادة 
شركة  القانو1  الشك1  مع  لتكييفه 

محدودة املسؤولية.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  3
أطنجة   التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 فبراير   (7 أتاض3خ 

.251171
أمثاأة مقتطف وبيا1

املسير

122 P

LUMINOUS MIND 
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى   -  I
تمت   ،2122 ماضس   29 أالرباط يوم 
لشركة  التأسي�صي  القانو1  صياغة 
وحيد،  بشر3ك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية : 
 LUMINOUS«  : التسمية 

.»MIND
الرقمي،  التسو3ق   : الهدف 

مستشاض، تقديم الخدمات.
اأن  شاضع     59  : املقر االجتماعي 

سينا  شقة ضقم )) اكدال الرباط.
سنة إأتداءا من تاض3خ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

في مبلغ 111.111 دضهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلداضة 

السيدة حنا1 فتح هللا.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية )3 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجي1   -  II
الشركة أالسج1 التجاضي للمحكمة 
ماضس   29 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123412.
123 P

STE SAYADIVA
SARL AU

AU CAPITAL DE 111.111 DHS
 Siège social : 45, Av de France

Appt 8 Agdal - RABAT
تأسيس

حسب عقد محرض أتاض3خ 4) ماضس 
 ،2122 ماضس   (5 ومسج1   2122
لشركة  األسا�صي  النظام  إنشاء  تم 
ذات مسؤولية محدودة أالخصائص 

التالية :
 STE SAYADIVA SARL : التسمية

.AU
املدة : 99 سنة اأتداء من تسجي1 

الشركة في السج1 التجاضي.
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة أالشر3ك الواحد.
في  خدمات  تقديم   : الغرض 
مجاالت التجاضة، شراء، أيع، تسو3ق 
لجميع املنتجات الطبيعية والزضاعية 
واملحلية وبشك1 عام جميع العمليات 
التجاض3ة، املالية، الصناعية املنقولة 
وغير املنقولة التي ترتبط مباشرة بو 
بي  بو  اجتماعي  لغرض  مباشرة  غير 
لتعز3ز  صلة  ذات  بو  مماث1  غرض 

التنمية بو نشاط اجتماعي.
شاضع   ،45  : االجتماعي  املقر 

فرنسا، ضقم 8)، بكدال، الرباط.
دضهم   111.111  : املال  الربس 
مقسمة إلى 1111 حصة أقيمة 111 
أالكام1  مدفوعة  منهما  لك1  دضهم 

أالشر3ك الوحيد.
الغري�صي  بمي1  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 28 ماضس 2122 

السج1 التجاضي 159133.
124 P

SOMY MEUBLE
 SARL

تـأســيـس ش.ذ.م.م
أـمـقـتـرـى عـقـد عـرفـي حرض أتماضة  
تـحـر3ـر  تـم   2122 ماضس   23 أتاض3خ 
لـش.ذ.م.م.  األسـاسـيـة  الـقـوانـيـن 

مـمـيـزاتـهـا كـالـتـالـي :
 SARL  SOMY الـتـسـمـيـة:    -  (

MEUBLE ش.ذ.م.م.
2 - الـهـدف : 

نق1 السلع والبرائع ؛
أيع األثاث املستعملة ؛

البناء واألشغال مختلفة.
3 - الـمـقـر : الشقة ضقم 4 الطاأق 

األول إقامة كادض مرس الخير تماضة. 
4 - ضبس الـمـال   :   

الــســيــد الهاني محمد 51.111 دضهم ؛
الــســيــد الهاني يوسف 51.111 دضهم ؛
بي ما مجموعه 111.111 دضهم.

أأ1 املبالغ املذكوضة  يقر الشركاء 
قد تم دفعها أالكام1 في الصندوق. 

5 - الـتـسـيـيـر : تـسيـر الـشركـة ملدة 
غـيـر محـدودة مـن طرف السيد الهاني 

محمد بو السيد الهاني يوسف.
فـي  تـبـتـدئ   : الـمالية  الـسـنـة   -  6

فـاتـح يـنـايـر وتـنـتـهـي فـي )3 ديسمبر.
7 - الـمـدة : 99 سـنـة تـبـتـدئ مـن يـوم 

تـقـيـيـد الـشـركـة أـالـسـجـ1 الـتـجـاضي.
8 - اإلمراء : تسند مهمة التوقيع  
مع الوكالة البنكية وجميع املؤسسات 
املالية من خالل توقيع السيد الهاني 

محمد بو السيد الهاني يوسف.
تـم تـقـيـيـد   : الـسـجـ1 الـتـجـاضي   -  9
الشركة لدى مصلحة الـسـجـ1 الـتـجـاضي 
أاملحكمة االأتدائية أتماضة تـحــت ضقم 

)3589) أتاض3خ 29 ماضس 2122.
125 P

ATIAMAZ TRANSPORT
SARL AU

تـأســيـس ش.ذ.م.م ش.و
أـمـقـتـرـى عـقـد عـرفـي حرض أتماضة  
تـم تـحـر3ـر    2122 ماضس   21 أتاض3خ  
الـقـوانـيـن األسـاسـيـة لـش.ذ.م.م. ش.و 

مـمـيـزاتـهـا كـالـتـالـي :

 ATIAMAZ  : الـتـسـمـيـة   -  (
TRANSPORT SARL AU ش.ذ.م.م. 

ش.و. 
2 - الـهـدف : 

نق1 السلع والبرائع ؛
أيع األثاث املستعملة ؛

جميع انواع التجاضة.
3 - الـمـقـر : الشقة ضقم 4 الطاأق 
األول إقامة قادض مرس الخير تماضة.          
دضهـم   51.111  : ضبس الـمـال   -  4
مقسم عـلـى 511 حـصـة مـن فـئـة 111 
دضهـم للـواحـدة اكتتبت وحرضت من 

طرف :
السيد املزموزي عطية 511 حــصــة.          
الـشركـة  تـسيـر   : الـتـسـيـيـر   -  5
ملدة غـيـر محـدودة مـن طرف السيد 

املزموزي عطية.                         
فـي  تـبـتـدئ   : الـمالية  الـسـنـة   -  6

فـاتـح يـنـايـر وتـنـتـهـي فـي )3 ديسمبر.
7 - الـمـدة : 99 سـنـة تـبـتـدئ مـن يـوم 

تـقـيـيـد الـشـركـة أـالـسـجـ1 الـتـجـاضي.
8 - اإلمراء : تسند مهمة التوقيع  
مع الوكالة البنكية وجميع املؤسسات 
املالية من خالل توقيع  الوحيد لسيد 

املزموزي عطية.
تـم تـقـيـيـد   : الـسـجـ1 الـتـجـاضي   -  9
الـشـركـة لـدى مصلحة الـسـجـ1 الـتـجـاضي 
أاملحكمة االأتدائية أتماضة تـحــت ضقم 
35887) أتاض3خ 29 ماضس 2122.                       
126 P

ديوا1 األستاذة ضتيبة السقاط
موثقة

42، زنقة بأو ذض، بكدال
الهاتف : 68/ 32/ )3 16 67 1537

الفاكس : 29 )) 67 1537

KEYSTONE INVEST
ش.م.م

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد صالحيات مسير للشركة

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
 KEYSTONE INVEST املسماة 
دضهم   311.111 ضبسمالها  ش.م.م 
االجتماعي  مقرها  يوجد  والتي 
 ،75 أدض  املحيط،  حي  أالرباط، 
املقاومة  شاضع  زاو3ة   ،D عماضة 

 وزنقة الهاشمي كستالي املؤضخ أتاض3خ 
2 بكتوبر 2121، قرض على إثره تجديد 
محمد  الزعري  أن  السيد  في  الثقة 
التعر3ف  لبطاقة  الحام1  املنتصر، 
كمسير   A244867 ضقم  الوطنية 

وحيد ملدة غير محدودة.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتاأة 
أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 فبراير   8 أتاض3خ 

.122113
لإليداع والنشر

األستاذة ضتيبة السقاط
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LIVREX
SARL

 املزضعة، زنقة اأن طفيا، شقة 
ضقم )، عماضة 2، سال

تعدي1
أمقت�صى عقد عرفي محرض أتاض3خ 
أمصلحة  واملسج1   2122 ماضس   3
التسجي1 أالرباط في 8) ماضس 2122 

تحت ضقم 11418.
 LIVREX قرض املساهمو1 في شركة

.SARL
املوافقة على تصفية الحساأات.

تمت   : التصفية  بعمال  إغالق 
تصفية شركة LIVREX SARL نهائيا.

زنقة  املزضعة،   : االجتماعي  املقر 
 ،2 عماضة   ،( ضقم  شقة  طفيا،  اأن 

سال.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط في املحكمة االأتدائية ملدينة 
تحت   2122 ماضس   24 أتاض3خ  سال 

ضقم 38621.
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STE JNANE AMASS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر3ك واحد

على إثر العقد العرفي الذي وقعته 
بسفله،  للشركة  الوحيدة  الشر3كة 
تم وضع القواني1 األساسية لشركة 
ذات مسؤولية محدودة بشر3ك واحد 

والتي من خصائصها :
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 STE  : االجتماعي  التسمية   -  (

.JNANE AMASS SARL AU

السياضات  كراء   : املوضوع   -  2

أدو1 سائق.

3 - املقر االجتماعي : ضقم 6، تجزئة 

الفرح، ألوك )) و5)، خنيفرة.

4 - املدة : 99 عاما.

دضهم   511.111  : الربسمال   -  5

 111 5111 حصة أقيمة  مكونة من 

للشر3كة  كلها  تعود  للحصة،  دضهم 

الوحيدة اآلنسة نعيمة بفقاض.

الشر3كة  تكلفت    : التسيير   -  6

الوحيدة أتسيير الشركة إلى بج1 غير 

مسمى.

من فاتح   : السنة املحاسبية   -  7

يناير إلى )3 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني   : اإليداع   -  8

تحت  أخنيفرة  االأتدائية  أاملحكمة 

ضقم 2121/419 أتاض3خ فاتح ديسمبر 

2121 السج1 التجاضي ضقم 4197.
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BELVEDERE PROMOTION

SARL AU

أمقت�صى الجمع العام الغير العادي 

تقرض  ماضس 2122  املنعقد أتاض3خ 23 

ما يلي :

الوحيد  املسير  وإعفاء  إقالة   -  (

السيد اع�صي نبي1 وتعيي1 ك1 من :

السيدة كايا ساييم ؛

السيد بهالي أوعبيد ؛

غير  ملدة  للشركة  مسيرا1 

محدودة.

الداخلي  القانو1  تحديث   -  2

للشركة.

الرقم  القانوني تحت  اإليداع  تم 

123366 أتاض3خ 28 ماضس 2122 لدى 

املحكمة التجاض3ة أالرباط.

130 P

ديوا1 األستاذ محمــد  بهـــردة

املوثق أالرباط

 SMART CLIMATE 

 TRANSITION

ش.م.م ذات شر3ك وحيد

التأسيـــــــــس 
تلقاه  توثيقي  عقد  أمقت�صى   -  I

املوثــــق  مكتب األستاذ محمد بهـردة، 

 ،2122 ماضس   2 أتاض3خ  أالرباط، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

من  وحيد،  شر3ك  ذات  املحدودة 

أوسعيد،  محمد  السيد  طرف 

للتعر3ف  الوطنية  للبطاقة  الحام1 

ضقم IA22178، ومن مميزاتها ما يلي :

 SMART CLIMATE  : التسمية 

TRANSITION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شر3ك وحيد.

هذه  هدف  يتمث1   : الهدف 

الشركة، أاملغرب بو خاضجه، فــــــــــي :

الخدمات  املرافقة،  الدضاسات، 

واالستشاضات في مجال البيئة واملناخ 

لألفراد  العمومية،  للمؤسسات 

وللشركات؛

وتقديم  االستراتيجي  الدعم 

االستشاضات للمؤسسات واملقاوالت ؛ 

والتخطيط  التشخيص  دضاسات 

العامة  للسياسات  االستراتيجي 

والتنمية اإلقليمية ؛ 

املساعدة في اإلداضة االستراتيجية 

للبرامج واملشاضيع ؛

تقييم وهيكلة تمو13 املشاضيع؛

والشركات  األفراد  مساعدة 

نشاطاتهم  وتحو13  تطو3رهم،  على 

الصحة- »الجودة-  مستوى  على 

السالمة-البيئة« و املعروف اختصاضا 

أالفرنسية ب )QHSE)؛

وتوفير  صياغة  في  املساعدة 

وض3ادة  والبحثية  اإلداض3ة  الوثائق 

األعمال واملشوضة والدعم للحصول 

حكومي  دعم  بي  بو  التمو13،  على 

بخر؛ 

التشخيص املالي وتحسي1 البنية 

املالية؛

بو  التصدير  بنشطة  تشخيص 

االستيراد ووضع استراتيجياتها؛

ومعالجة  جمع   : األعمال  ذكاء 

املعلومات االستراتيجية والقطاعية ؛ 

عالمات  جميع  وإنشاء  اقتناء 

في  بنواعها  أجميع  االختراع  وبراءات 

جميع األنشطة؛

تنظيم جميع العمليات املنقولة و 

العقاض3ة والصناعية والتجاض3ة؛ 

وبشك1 عام، ك1 األنشطة واألعمال 

التجاض3ة، املالية، الصناعية، املنقولة 

بو  مباشر  بشك1  املرتبطة  والعقاض3ة 

غير مباشر أاألغراض املذكوضة بعاله 

بو بي غرض مماث1 بو ذات الصلة ومن 

املحتم1 ب1 يعزز تنمية هدف الشركة.

املــــــــــــدة : 99 سنــــة.

الرباط بكدال،   : املقر االجتماعي 

22، زنقة واد ز3ز، ضقم )، عن طر3ق 

 »Kintus Com« التوطي1 لدى شركة

ش.م.م ذات شر3ك وحيد.

: 51.111 دضهم  ضبسمـال الشركـــة 

سهم اجتماعية من    511 مقسم إلى 

مكتتبة  منها،  لك1 حصة  111دضهم 

ومدفوعة أالكام1. 

محمد  السيــد  عيـــن   : التسيير 

للشركــة  وحيــد   كمسيـــر  أوسعيد  

ملــدة غيــر محــدودة.

 %5 نسبة  تخصص   : األضباح 

لتشكي1 االحتياطي القانوني، وسيتم 

أيــن  العائدات  من  تبقى  ما  توزيع 

املساهميــن أمــا  يتناسب مع حقــوق ك1 

منهما، بو جانبا، بو تأجيله مرة بخرى.

- تم اإليداع القانوني أاملحكمة   II

ماضس   25 أتاض3خ  أالرباط،  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم 123315.
للخالصـة والبيـا1

األستاذ محمد بهــردة، مــــوثـــــق
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جيكوفيسك

إقامة »صانترال أاضك« عماضة ج.ش.م الطاأق 

الثالث، زاو3ة زنقتي عبد املومن وطراألس 

28811 - املحمدية

فرانس ماروك اوزيناج

FRANCE MAROC USINAGE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر3ك واحد

ضبسمالها : 1.111.111 دضهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

الجنوبية الغربية، تجزئة ضقم 9

 السج1 التجاضي املحمدية 

ضقم : 19285

التعر3ف الرر3بي : 1113494

التعر3ف املوحد للشركة 

11154196111119

ز3ادة ضبس املال الشركة من 

111.111 دضهم إلى 1.111.111 

دضهم من خالل دمج االحتياطيات

) - أمقت�صى قراض استثنائي املؤضخ 

أاملحمدية أتاض3خ )3 ديسمبر 2121، 

قام الشر3ك الوحيد للشركة املسماة 

»فرانس ماضوك اوز3ناج« شركة ذات 

واحد  بشر3ك  محدودة   مسؤولية 

أما يلي :

من  الشركة  املال  ضبس  في  ز3ادة 

 1.111.111 إلى  دضهم   111.111

دضهم من خالل دمج االحتياطيات بي 

ز3ادة قيمتها 911.111 دضهم.

من القانو1  و7   6 تعدي1 البنود 

األسا�صي للشركة طبقا ملا سبق.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

 2122 ماضس   11 أتاض3خ  أاملحمدية  

تحت ضقم 513.
مستخلص للنشر

جيكوفيسك
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 كاش 1574
ش.ذ.م.م ش.و
الح1 املسبق 

االستثنائي  العام  الجمع  قرض 
لشركة   2122 ماضس   7 في  املؤضخ 
574)« شركة ذات مسؤولية  »كاش 
ضبسمالها  وحيد،  شر3ك  محدودة 
حي   214 مقرها  دضهم،   11.111

النصر، سيدي عالل البحراوي.
شركة   »(574 »كاش  ح1 شركة 
ذات مسؤولية محدودة شر3ك واحد 
تحت  التجاضي  السج1  في  املسجلة 
ضقم 25717 وذلك اأتداء من 8 ماضس 

.2122
والي  الدين  ضياء  السيد  تعيي1 

أتصفية الشركة.
حي   ،214  : التصفية  تعيي1 مقر 

النصر، سيدي عالل البحراوي.
تم اإليداع القانوني أمكتب الربط 
أاملحكمة االأتدائية أالخميسات أتاض3خ 

24 ماضس 2122 تحت ضقم 36).
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 CONTINENTAL MEDIA
GROUP
SARL AU

أتاض3خ  عرفي  عقد   أمقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   2121 بأر13   (5
بشر3ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد والتي تحم1 الخصائص التالية :
 CONTINENTAL  : التسمية 

.MEDIA GROUP SARL AU
.SARL AU : الصفة القانونية

ضبسمال الشركة : 611.111 دضهم 
فئة  من  حصة   6111 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة   111

أي1 الشركاء على الشك1 التالي :
السيد محمد خبا�صي 6111 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.

شقة  عماضة د،   : املقر االجتماعي 

ضقم 6، إقامة قيس، بكدال، الرباط.

املسير : السيد محمد خبا�صي.
التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 

.152653
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 COFFEE SAMARA
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

  ضبسمالها 111.111  دضهم

املقر االجتماعي : ض3اض اوالد مطاع 

سكتوض ) ضقم 336 املح1 ضقم ) 

تماضة

تأسيس 
أتاض3خ  عرفي  عقد   أموجب 

املصادقة  تمت   2122 ماضس   (6

ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1  على 

مسؤولية محدودة ذات الخصائص 

اآلتية :

 COFFEE  : التجاض3ة  التسمية 

.SAMARA

ذات  شركة   : القانونية   الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف: 

مقهى، أائع حلو3ات ؛

العمليات  جميع  عامة  أصفة 

التجاض3ة املرتبطة أصفة مباشرة بو 

غير مباشرة أنشاط الشركة.

اوالد  ض3اض   : االجتماعي  املقر 

املح1   336 ضقم   ( سكتوض   مطاع 

ضقم ) تماضة.

دضهم   111.111  : املال  ضبس 

1111  حصة من فئة  مقسمة إلى   

111 دضهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

أوشعيب  السيد   : التسيير 

الجوهري  ياسي1  والسيد  الجوهري 

ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

االأتدائية أالداخلة أتاض3خ  29 ماضس 

2122 تحت ضقم س.ت 135913.
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AB ELECTROVISION
SARL AU

تأسيس شركة
 AB  : الشركة  اسم 

.ELECTROVISION SARL AU
تركيب  أيع   : االجتماعي  الهدف 
الفيديو  مراقبة  كاميرات  وصيانة 

وملحقاتها.
املسيرة   5 بمال   : املقر االجتماعي 
يعقوب  األول  الطاأق   669 ضقم 

املنصوض الرباط.
دضهم   21.111  : ضبسمال الشركة 
مقسمة ل 211 حصة من فئة 111 
دضهم للحصة الواحدة لفائدة السيد 

مصطفى ايت مالك.
ايت  مصطفى  السيد   : التسيير 

مالك.
التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 
 : أالرباط  التجاض3ة  املحكمة  لدى 

.159195
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ZAINEB INVEST
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الربسمال 311.111 دضهم

املقر االجتماعي : شاضع جمال الدين 
األفغاني الطاأق األول ضقم 4 وجدة

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
لشركة   2122 فبراير   8 أتاض3خ 
شركة   »ZAINEB INVEST SARL«
عنوا1  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها االجتماعي شاضع جمال الدين 
وجدة   4 األفغاني الطاأق األول ضقم 
السج1  في  التقييد  ضقم  املغرب 

التجاضي 38469 تقرض ما يلي :
املساهمة الكلية في بصول الشركة 
أمبلغ   »ZAINEB INVEST SARL«

قدضه 311.111 دضهم.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجاضي  أالسج1  أوجدة  التجاض3ة 
ضقم  تحت   2122 ماضس   21 أتاض3خ 

.317
ملخص من بج1 النشر

137 P

CONCLAVIUS

شركة محدودة املسؤولية بشر3ك 

وحيد

ضبس املال 211.111 دضهم

املقر االجتماعي : ملتقى طر3ق 

القاهرة وزنقة غاندي إقامة املنزه 

شقة ضقم 21 الرباط

أمقت�صى عقد عرفي محرض أتاض3خ  

على  االتفاق  تم   ،2122 ماضس   (4

لشركة  األسا�صي  القانو1  وضع 

وحيد  بشر3ك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية :

 : االجتماعية  التسمية 

محدودة  شركة   CONCLAVIUS

املسؤولية بشر3ك وحيد.

املوضوع االجتماعي : الشركة لها 

كموضوع : قاأرة مالية.

طر3ق  ملتقى   : االجتماعي  املقر 

املنزه  إقامة  غاندي  وزنقة  القاهرة 

شقة ضقم 21 الرباط.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

دضهم   211.111  : املال  ضبس 

فئة  من  حصة   2111 إلى  مقسمة 

كليا  محرضة  للواحدة  دضهم   111

وموزعة كاآلتي :

السيد موالي عبد املالك العلوي 

من بج1 2111 حصة.

كمسير  تعيي1  تم   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة :

السيد موالي عبد املالك العلوي، 

لبطاقة  حام1  مغربية،  من جنسية 

 ،A711524 ضقم  الوطنية  التعر3ف 

مزداد أتاض3خ فاتح يناير 978)، قاطن 

أزنقة األميرات السوي�صي الرباط.

تم اإليداع القانوني أكتاأة ضبط 

املحكمة التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 28 

ماضس 2122 تحت ضقم 159129.
للخالصة والبيا1
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GALLERY BRANDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : سال الجديدة، 

تجزئة معموضة عماضة د- 2 إقامة 

الطواهري مح1 ضقم 11

ضقم السج1 التجاضي : 5)357

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 9 - أمقت�صى عقد عرفي أتاض3خ   (

تم تأسيس شركة ذات  ماضس 2122 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

.GALLERY BRANDS : التسمية

التجاضة   : الشركة  نشاط 

 - االستيراد والتصدير   - اإللكترونية 

أيع القفطا1 وجميع املالبس.

الجديدة  سال   : االجتماعي  املقر 

إقامة   2 د-  عماضة  معموضة  تجزئة 

الطواهري مح1 ضقم 11.

لقد تم تحديد   : ضبسمال الشركة 

دضهم   111.111 ضبسمال الشركة في 

حصة اجتماعية   1111 مقسمة إلى 

موزعة  دضهم   111 الواحدة  قيمة 

كالتالي :

 511  : صدوض  سامية  السيدة 

حصة اجتماعية.

السيدة ايما1 صدوض : 511 حصة 

اجتماعية.

تعيي1  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

الحاملة  صدوض  سامية  السيدة 

ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

صدوض  إيما1  والسيدة   AE22838

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحاملة 

للشركة  كمسيرين   AE88364 ضقم 

ملدة غير محددة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

أاستثناء  سنة  ك1  من  ديسمبر   3(

تاض3خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج1 التجاضي.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

2 - تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
ماضس   28 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 
 : تحت ضقم السج1 التجاضي   2122

.357(5
للنشر واإلعال1
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NATUROPATIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 111.111 دضهم
مقرها االجتماعي : 67 تجزئة أوشوك 

املدخ1 الثاني مح1 ضقم 7) سال
ضقم السج1 التجاضي : )3569
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
- أمقت�صى عقد عرفي أتاض3خ 2   (
تم تأسيس شركة ذات  ماضس 2122 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
.NATUROPATIA : التسمية

مواد  أيع   : الشركة  نشاط 
صيدالنية  الشبه  ومستلزمات 

والشبه طبية - االستيراد.
تجزئة   67  : االجتماعي  املقر 
أوشوك املدخ1 الثاني مح1 ضقم 7) 

سال.
لقد تم تحديد   : ضبسمال الشركة 
دضهم   111.111 ضبسمال الشركة في 
حصة اجتماعية   1111 مقسمة إلى 
موزعة  دضهم   111 الواحدة  قيمة 

كالتالي :
 511  : أوز3ا1  بسماء  السيدة 

حصة اجتماعية.
 : السيد العاطي هللا عبد العز3ز 

511 حصة اجتماعية.
تعيي1  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
الحاملة  أوز3ا1  بسماء  السيدة 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 
ملدة  للشركة  كمسيرة   AE171427

غير محددة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
أاستثناء  سنة  ك1  من  ديسمبر   3(
تاض3خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السج1 التجاضي.
لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

2 - تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

ماضس   24 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 

 : تحت ضقم السج1 التجاضي   2122

.3569(
للنشر واإلعال1
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CYBERAGILE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شر3ك وحيد

تأسيس
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 

أتاض3خ 4 ماضس 2122 قد تم تأسيس 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر3ك وحيد أاملميزات التالية :

 CYBERAGILE SARL  : التسمية 

.AU

الهدف االجتماعي : تقديم املشوضة 

من  األخرى  واملنظمات  للشركات 

حيث الخبرة في املجال املعلوماتي.

في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

11.111 دضهم موزعة إلى 111 حصة 

قد تم  دضهم،  اجتماعية أقيمة 111 

للسيد  وإسنادها  أأكملها  تحر3رها 

املهدي بزو3وي.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.

املقر االجتماعي : 5) شاضع األأطال 

شقة ضقم 4 بكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد املهدي بزو3وي الحام1 لجواز 

السفر ضقم 17CC96648 وذلك ملدة 

غير محدودة.

أاملحكمة  التجاضي  السج1  ضقم 

التجاض3ة أالرباط : 159119.
مقتطف من بج1 االشهاض
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YOUCAN PAY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
تأسيس

مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالرباط قد   2121 ديسمبر   6 أتاض3خ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة أاملميزات التالية :
.YOUCAN PAY SARL : التسمية
التجاضة   : االجتماعي  الهدف 
اإللكتروني  التسو3ق  األلكترونية، 

والتسو3ق عبر اإلنترنت.
في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
 1111 إلى  موزعة  دضهم   111.111
دضهم،   111 حصة اجتماعية أقيمة 
قد تم تحر3رها أالكام1 واملخصصة 
للشركاء أما يتناسب مع مساهماتهم، 

بي :
شركة TAAS SARL : 911 حصة.
السيد يونس ضفيع : 111 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
املقر االجتماعي : 5) شاضع األأطال 

شقة ضقم 4 بكدال الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الحام1  الغيساني  محمد  السيد 
 AB627463 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  التجاضي  السج1  ضقم 

التجاض3ة أالرباط : 159121.
مقتطف من بج1 االشهاض
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CAN SOLUTIONS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : 5) شاضع األأطال 
شقة ضقم 4 بكدال الرباط

السج1 التجاضي ضقم 9)543)
تفو3ت حصص اجتماعية

 CAN شركة  شركاء  اتخذ 
 (5 أتاض3خ   SOLUTIONS SARL

فبراير 2122 القراضات التالية :
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تفو3ت 151 حصة اجتماعية أي1 

 YAQIN INVEST SARL البائع شركة

واملفوت إليه السيد ض�صى ضشدي.

حصة اجتماعية أي1   51 تفو3ت 

واملفوت   TAAS SARL شركة  البائع 

إليه السيد ض�صى ضشدي.

الجديد  الشر3ك  على  املوافقة 

السيد ض�صى ضشدي الحام1 لبطاقة 

.AB621684 التعر3ف الوطنية ضقم

تحيي1 النظام األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم : 123313 

أتاض3خ 24 ماضس 2122.
مقتطف من بج1 االشهاض
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H KAR TECH
SARL AU

ضبسمالها : 364.111 دضهم

مقرها االجتماعي : الرباط حي يعقوب 

املنصوض، القواس، 5) شاضع االجتهاد

السج1 التجاضي ضقم 46749)

ضفع ضبسمال الشركة
 H« اتخذ الشر3ك الوحيد لشركة

KAR TECH SARL AU« أتاض3خ 6) 

ماضس 2122 القراضات التالية :

البالغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

 3.641 إلى  موزع  دضهم،   364.111

لك1  دضهم   111 أقيمة  حصة 

أمبلغ  أالكام1،  محرضة  واحدة، 

إلى  أذلك  ليص1  دضهم،   378.911

742.911 دضهم. هذه الز3ادة في ضبس 

 GROUPE لشركة  محجوزة  املال 

 FAUBOURG MAROC SARL AU

املساهمة  طر3ق  عن  تنفيذها  و3تم 

النقدية.

تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 123392 

أتاض3خ 29 ماضس 2122.
مقتطف من بج1 االشهاض
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REVOLIT
SARL

 11 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
بكتوبر 2121 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم1 الخصائص التالية :
.REVOLIT : التسمية

.SARL : الصفة القانونية
بشغال   -  (  : االجتماعي  الهدف 

مختلفة، بعمال البناء والتجهيز.
البنيات  وتغليف  تركيب   -  2

التحتية العمومية والخاصة.
واملعدات  التجهيزات  توزيع   -  3

املختلفة.
 1.111.111  : الشركة  ضبسمال 
حصة   11.111 إلى  مقسمة  دضهم 
من فئة 111 دضهم للحصة الواحدة 
موزعة أي1 الشركاء على الشك1 التالي :
السيد حسن جنا1 : 9511 حصة.

السيد بمي1 جنا1 : 511 حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
فال  شاضع   48  : االجتماعي  املقر 

اوالد عمير الشقة ) بكدال الرباط.
املسير : السيد حسن جنا1.

التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 
.159173
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SOCIETE SIGMA CERAME
SARL AU

سيكما سيرام
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشر3ك الوحيد
 4 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
ماضس 2122، تم تأسيس شركة ذات 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد خصائصها كالتالي :
SIGMA CERAME  : التسمية 

سيكما سيرام.

ذات  شركة   : القانوني  الشك1 
الشر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 DROGUISTE  : الهدف 

.(MARCHAND( EN DETAIL
املقر االجتماعي : العيايدة، تجزئة 

واد الذهب، ضقم 272، سال.
 111.111  : الشركة  ضبسمال 
دضهم مقسمة إلى 1111 حصة قيمة 
تحر3رها  تم  دضهم   111 واحدة  ك1 

أالكام1 وموزعة كما يلي :
 1111  : غالمي  محمد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

تم تعيي1 السيد محمد   : التسيير 
غالمي الحام1 للبطاقة الوطنية ضقم 
غير  ملدة  للشركة  مسير   AB22586

محدودة.
أالسج1  الشركة  تسجي1  تم 
بسال  االأتدائية  للمحكمة  التجاضي 
ضقم  تحت   2122 ماضس   21 أتاض3خ 

.35659
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 SESAME INTELLIGENCE
LABS
»SIL«
SARL
تأسيس

املنعقد  العرفي  العقد  أمقت�صى   
تم تأسيس   ،2122 فبراير   21 أتاض3خ 
شركة ذات مسؤولية محدودة حسب 

ما يلي :
 SESAME  : التسمية 
 INTELLIGENCE LABS »SIL«

.SARL
التحلي1  البرمجة،   : الهدف 

والتصميم املعلوماتي.
 31 ضقم  عماضة   : االجتماعي  املقر 
زنقة موالي بحمد لوكيلي شقة ضقم 8 

حسا1 - الرباط.
املدة : 99 سنة.

الربسمال : 111.111 دضهم.
املكي  السيد  تعيي1   : التسيير 
اإلمراء  مع  مسيرا  عبد هللا 

االجتماعي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة.

نسبة  تخصم   : األضباح  توزيع 
االحتياط  لتكو3ن  األضباح  من   %5

االجتماعي.
تم التأسيس القانوني لدى كتاأة 
أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
تحت السج1 التجاضي ضقم 159115.

للخالصة والبيا1
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J.A.S IMMOBILIERE
SARL AU

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
ماضس   23 االستثنائي املنعقد أتاض3خ 
املحي1  األسا�صي  والنظام   2122

أتاض3خ 23 ماضس 2122 تم ما يلي :
جديد  ضقية  املسيرة  استقالة 
عالء  محمد  جديد  مسير  وتعيي1 

لعميري.
للشركة  األسا�صي  النظام  تحيي1 
وتعدي1 الفصول التي شملها التغيير.
القانوني لدى كتاأة  وتم اإليداع 
أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.123365
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 COMMONS HOLDING
COMPANY

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شر3ك وحيد

 28 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
فبراير 2122، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشك1 

محدودة.
 COMMONS  : التسمية 

.HOLDING COMPANY
الغرض االجتماعي : 

غرض الشركة في ك1 من املغرب 
والخاضج

- املشاضكة أأي شك1 من األشكال، 
إداضة  وكذلك  الشركات،  جميع  في 
املشاضكة،  هذه  وتطو3ر  ومراقبة 
املالية  األوضاق  جميع  امتالك 
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املشاضكة،  طر3ق  عن  والحقوق 

استيعاب  الشراء،  خياض  بو  حصص 

بو دمج وبأي طر3قة بخرى.

املشاضكة في تأسيس وتطو3ر بي   -

تجاض3ة  بو  صناعية  مالية،  مؤسسة 

من  لها سواء  املساعدة  وتقديم ك1 

أأي  بو  بو الرمانات  التمو13  خالل 

طر3قة بخرى.

- حيازة، شراء، تفو3ت واستغالل 

والعالمات  االختراع  أراءات  جميع 

تراخيص  بو  والنماذج  التجاض3ة 

أراءات االختراع وجميع العمليات. 

وبشك1  االكتتاب في بي قرض،   -

عام، استخدام بي وسيلة تمو13 من 

تمو13  إعادة  بو  تمو13  تمكي1  بج1 

نشاط الشركة.

العمليات  جميع  عام،  وبشك1 

الصناعية، املالية، التجاض3ة املنقولة 

وغير املنقولة والتي قد تكو1 مرتبطة، 

بشك1 مباشر بو غير مباشر أالغرض 

أأغراض  بو  للشركة،  االجتماعي 

بو مرتبطة من شأنها تطو3ر  مماثلة 

نشاط الشركة.
واد  زنقة   ،(8  : االجتماعي  املقر 

بهت بكدال - الرباط.

املدة : 99 عاما اأتداء من تسجي1 

الشركة في السج1 التجاضي.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3 دجنبر من ك1 سنة.

يتحدد   : االجتماعي  الربسمال 

في مبلغ عشرة  الربسمال االجتماعي 

بالف دضهم )11.111) دضهم، مقسمة 

اجتماعية   (111( حصة  مائة  إلى 

للحصة  دضهم   (111( مائة  أقيمة 

ومحرضة  كليا  مسجلة  الواحدة، 

ومخصصة للشركاء كما يلي :

 International Moroccan

حصة    51   Conglomerate

اجتماعية.

 Verette Schimmel السيدة 

51  حصة اجتماعية.  Livschitz

املجموع : 111 حصة اجتماعية. 

التسيير: تم تعيي1 كمسير للشركة 

وملدة غير محدودة :

الفهري،  الفا�صي  بحمد  السيد   -

 ،(964 غشت   11 أتاض3خ  املزداد 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  والحام1 

الجنسية،  مغربي   L141588 ضقم 

واد  زنقة  بكدال  أالرباط  قاطن 

املخاز1 إقامة مر3م 4 الشقة ضقم 8.

التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 

الرباط : )3)59).
من بج1 التلخيص والنشر

التسيير
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TECALGA

 (5 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

الشركة  تأسيس  تم   2121 فبراير 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

أما يلي :

.TECALGA : التسمية االجتماعية

البحوث   : االجتماعي  الهدف 

املجال  في  اإلداض3ة  واالستشاضات 

العلمي والتكنولوجي.

العلوم  في  واالستشاضات  البحث 

والتكنولوجيا.

املقر االجتماعي : 5) شاضع األأطال 

شقة ضقم 4 بكدال الرباط.

دضهم   61.111  : ضبسمال الشركة 

مكو1 من 611 حصة.

 311  : املرئي�صي  نجيب  السيد 

حصة.

 311  : العرو�صي  هشام  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيد هشام العرو�صي   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  في  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

ضقم السج1 التجاضي )5359).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   (4 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

.2121

150 P

 PECHE ET FROID DE
LAAYOUNE II

 »PFL II « 
تأسيس شركة 

أتاض3خ   العرفي  للعقد  تبعا 
قواني1  وضع  تم   22/13/2122

الشركة ذات املميزات التالية:
 PECHE ET FROID«  : التسمية 

.»DE LAAYOUNE II » PFL II
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء أاملغرب بو خاضجه : 
الخاص  لالستخدام  استغالل 
وتخز3ن  ملعالجة  التبريد  لسالس1 
ونق1 وتسو3ق جميع املواد الغذائية 
النباتية بو الحيوانية القاألة للتلف.                                           
املنطقة   129  : الرئي�صي  املقر 

الصاعية   العيو1.
الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 111  للواحدة موزعة كالتالي. 
إيدأوبش                            الحسن  السيد 

511 حصة.
الهادي                          عبد  بماض  السيد 

511 حصة.
اإلداضة : تسيير من طرف   السيدا1 
بماض  والسيد  إيدأوبش  الحسن   :

عبد الهادي.
أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 
ضقم  تحت   25/13/2122 أتاض3خ 
ضقم  تجاضي  سج1   1271/2122

.41917
151 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SARL AU

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 Siège Social : 23 AVENUE ANOUAL IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 15 37 36 12 59

 K5 INTERNATIONATIONAL
 GLOBAL TRADING

SARL AU
أالقنيطرة  عرفي  عقد  أمقت�صى 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة بشر3ك وحيد والتي تحم1 

الخصائص التالية :

 K5«  : التسمية 
 I N T E R N AT I O N AT I O N A L

.»GLOBAL TRADING
 AU SARL : الصيغة  القانونية

الهدف االجتماعي :
تجاضة.

التجاض3ة  العمليات  إداضة  مقاول 
والصناعية.

تاجر استيراد أالجملة.
ضبسمال الشركـة : 111.111  دضهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة   111

أي1 الشركاء على الشك1 التالي :
 : حداوي  السيد محمد كر3م    -

1111  حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
شاضع بنوال   23  : املقر اإلجتماعي 
 4 ضقم  مكتب   (( فلوضي  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسير :   محمد كر3م  حداوي.

ضقم السج1 التجاضي : 64725.
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HISTIM TRNS
SARL AU

في  مؤضخ  عقد  ملقرضات  تبعا 
في  أالرباط  مسج1   17/11/2121
القانو1  وضع  تم   12/11/2121
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة أاملميزات التالية :
- أيع حصة اسهم الشركة ما قدضه 
من طرف السيد مباضك خيري   51%
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
ضقم AB162229 لصالح عبد الكبير 
التعر3ف  لبطاقة  الحام1  الخيايطة 

.AB196531 الوطنية ضقم
- أيع حصة اسهم الشركة ما قدضه 
العوني  السيد علي  من طرف   25%
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
السما1  لصالح   AB(66657 ضقم 
التعر3ف  لبطاقة  الحام1  محمد 

.AB338838 الوطنية ضقم
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خيري  مباضك  السيد  استقالة   -

كمسير الشركة.

الخيايطة  السيدا1  تعيي1   -

كمسيرين  علي  والعوني  الكبير  عبد 

قانونيي1 للشركة.

االسا�صي  القانو1  تحيي1   -

للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

 37683 السج1 التجاضي تحت عدد 

السج1  ضقم   21/11/2121 أتاض3خ 

التجاضي 31457.
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HAMMANA TRANSPORT
 SARL AU 

في  مؤضخ  عقد  ملقرضات  تبعا 

في  أالرباط  مسج1   16/12/2122

القانو1  وضع  تم   18/12/2122

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

أاملميزات  وحيد  بشر3ك  محدودة 

التالية :

 HAMMANA شركة   : التسمية 

.TRANSPORT

املقر االجتماعي : 498 الشطر 11 

قطاع القدس العيايدة سال.

املوضوع : نق1 البرائع.

من  إأتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيد احمد حمانة  ملدة غير محددة.

دضهم سعر   11.111  : الربسمال 

111 دضهم للحصة مقسمة   كما يلي :

احمد حمانة : 111 حصة.

املجموع  : 111 حصة.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

القانوني لدى كتاأة  تم اإليداع   

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

السج1 التجاضي ضقم  35647.
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ماس حبوب املغرب
MASS CEREALES ALMAGHREB

شركة مجهولة االسم
ضبسمالها : 151.192.111.11 دضهم

مقرها اإلجتماعي : 214، زنقة 
مصطفى  املعاني الداضالبيراء
سجلها التجاضي عدد 128.143

تعدي1 النظام األسا�صي للشركة 
ملالئمته مع القانو1 ضقم 9-21)

ديسمبر    22 أتاض3خ  ملحرر  تبعا 
قرض الجمع العام العادي ما   ،2121

يلي :
للشركة  األسا�صي  النظام  تعدي1 
 21-19 ضقم  القانو1  مع  ملالئمته 
 95-17 املعدل واملتمم للقانو1 ضقم 
املتعلق بشركات املساهمة واملصادقة 

عليه.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
فبراير   28 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2112، تحت ضقم 4755)8.
للبيا1 والنشر
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 LES EAUX MINERALES
D’OULMES

شركة مجهولة االسم
ضبسمالها : 198.111.111.11 دضهم

مقرها اإلجتماعي : املنطقة 
الصناعية، أوسكوضة الداضالبيراء

سجلها التجاضي عدد 2.215
تعدي1 النظام األسا�صي للشركة 
ملالئمته مع القانو1 ضقم 9)-21

يناير    25 أتاض3خ  ملحرر  تبعا 
2122، قرض الجمع العام الغير العادي 

ما يلي :
للشركة  األسا�صي  النظام  تعدي1 
 21-19 ضقم  القانو1  مع  ملالئمته 
 95-17 املعدل واملتمم للقانو1 ضقم 
املتعلق بشركات املساهمة واملصادقة 

عليه.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
ماضس  فاتح  أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2112، تحت ضقم )496)8.
للبيا1 والنشر
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أطلنطا سند
ATLANTA SANAD

شركة مساهمة خاضعة لقانو1 ضقم 
99-7) الحام1 ملدونة التأمي1

ضبسمالها : 612.835.951 دضهم
مقرها اإلجتماعي: )8)، شاضع بنفا 

الداضالبيراء
السج1 التجاضي ضقم 6747)

تعدي1 النظام األسا�صي للشركة 
ملالئمته مع القانو1 ضقم 9)-21

يناير    27 أتاض3خ  ملحرر  تبعا 
2122، قرض الجمع العام الغير العادي 

ما يلي :
للشركة  األسا�صي  النظام  تعدي1 
 21-19 ضقم  القانو1  مع  ملالئمته 
 95-17 املعدل واملتمم للقانو1 ضقم 
املتعلق بشركات املساهمة واملصادقة 

عليه.
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
ماضس  فاتح  أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 814961.
للبيا1 والنشر
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BERDIL CAPITAL
شركة مساهمة

ضبسمالها : 311.111.11دضهم
املقراإلجتماعي : 21 زنقة مصطفى 

املعاني الداضالبيراء
السج1 التجاضي: الداضالبيراء ضقم 

421619
ضقم التعر3ف املوحد 
112189498111111

استمراض3ة الشركة
تعدي1 النظام األسا�صي للشركة 
ملالئمته مع القانو1 ضقم 9)-21

فبراير    28 أتاض3خ  ملحرر  تبعا 
2122، قرض الجمع العام الغير العادي 

ما يلي :
استمراض3ة الشركة ضغم وضعيتها 

الصافية الساأقة.
للشركة  األسا�صي  النظام  تعدي1 
 21-19 ضقم  القانو1  مع  ملالئمته 
 95-17 املعدل واملتمم للقانو1 ضقم 
املتعلق بشركات املساهمة واملصادقة 

عليه.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

ماضس   29 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 9486)8.
للبيا1 والنشر
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DENIA HOLDING
شركة مجهولة االسم

ضبسمالها : 25.711.111.11 دضهم

مقرها اإلجتماعي : )3)، شاضع 

 ((B بنفا، إقامة ازضو، مكتب

الداضالبيراء

السج1 التجاضي ضقم : 339459

التعر3ف الرر3بي ضقم : 18718185

ضقم التعر3ف املوحد : 

111512981111146

نق1 املقر اإلجتماعي

تعدي1 النظام األسا�صي للشركة 
ملالئمته مع القانو1 ضقم 9)-21

نوفمبر    22 أتاض3خ  ملحرر  تبعا 

2122، قرض الجمع العام الغير العادي 

ما يلي :

للشركة  اإلجتماعي  املقر  نق1 

إقامة ازضو،  )3)، شاضع بنفا،    : من 

 (( إلى   الداضالبيراء،   ((B مكتب 

زنقة طبيب لعلج، الصخوض السوداء، 

الداضالبيراء.

النظام  من   4 الفص1  تعدي1 

األسا�صي للشركة.

للشركة  األسا�صي  النظام  تعدي1 

تبعا لذلك ملالئمته مع القانو1 ضقم 

املعدل واملتمم للقانو1 ضقم   21-19

املساهمة.  بشركات  املتعلق   95-17

األسا�صي  النظام  على  املصادقة 

املعدل للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

فبراير   28 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم )475)8.
للبيا1 والنشر

159 P
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جوهرة الشمال

JAWHARAT CHAMAL

شركة مجهولة االسم

ضبسمالها : 331.111.111.11 دضهم

مقرها اإلجتماعي : مبنى ضقم 9) 

مكرض، شاضع عمر أن الخطاب، شقة 

3) طنجة 

السج1 التجاضي طنجة ضقم : 

26.977

التعر3ف الرر3بي ضقم 14918184

ضقم التعر3ف املوحد ضقم : 

11112569111151 طنجة

نق1 املقر اإلجتماعي

تعدي1 النظام األسا�صي للشركة 

ملالئمته مع القانو1 ضقم 9)-21

يناير    (7 أتاض3خ  ملحرر  تبعا 

الغير  العام  الجمع  قرض   ،2122

العادي ما يلي :

نق1 املقر اإلجتماعي للشركة من :  

إلى   طنجة،  زنقة ولي العهد،   ،74

أن  مكرض، شاضع عمر   (9 ضقم  مبنى 

الخطاب، شقة 3) طنجة.

النظام  من   4 الفص1  تعدي1   

األسا�صي للشركة.

للشركة  األسا�صي  النظام  تعدي1 

مع  ملالئمته  وكذلك  لذلك  تبعا 

املعدل واملتمم   21-19 القانو1 ضقم 

للقانو1 ضقم 17-95 املتعلق بشركات 

املساهمة.

األسا�صي  النظام  املصادقة على   

املعدل للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أطنجة  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   ،2122 ماضس   3 أتاض3خ 

.251563
للبيا1 والنشر
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THALES DIS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر3ك وحيد
الربسمال: 561.111.11 دضهم

املقر اإلجتماعي : 39، شاضع أالحسن 
الوازاني النهرة 2، 11111 الرباط 

املغرب
املسجلة أالسج1 التجاضي للرباط 

تحت عدد 58759)
إعال1 قانوني

اإلجتماعي  املقر  نق1  عقب 
للشركة على العنوا1 التالي 39، شاضع 
أالحسن الوازاني النهرة 2، 11111 

الرباط املغرب تم :
أالسج1  الشركة  تسجي1 
ماضس   (7 أتاض3خ  للرباط  التجاضي 
أموجب طلب التسجي1 عدد   2122

.123176
من  الشركة  على  التشطيب 
 22 أتاض3خ  لسال  التجاضي  السج1 
ماضس 2122 أموجب طلب التشطيب 

عدد 219.
الشركة  تسجي1  تم  فبالتالي 
أالسج1 التجاضي للرباط تحت عدد 

.(58759
لإليداع والنشر

املسير
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مكتب األستاذة حياة الزاأني
محاية بهيئة الرباط

املقر اإلجتماعي : شاضع املغرب العربي، املركز 
التجاضي جوهرة املدينة العماضة ب، الطاأق 

الثاني الشقة ضقم 9 حي املحيط الرباط
TEL : 15.37.26.29.72
GSM : 16.74.18.55.17

E-mail : h.ezzayni@gmail.com

HOLT CAPITAL
SARL

إنه أمقت�صى الجمع العام الخاص 
 HOLT كاأيطال  هولت  بشركة  
 21 أتاض3خ  املنعقد   CAPITAL SARL
عاين  الشركة  أمقر   2122 ماضس 
الجمع العام انتهاء مدة تسيير السيد 
كر3م الزناكي املعي1 أتاض3خ 25 فبراير 
أمقت�صى  سنوات  ثالث  ملدة   2116
األسا�صي  النظام  من   43 املادة 
مدة  وبنه أالرغم من انتهاء  للشركة، 

التسيير أتاض3خ 25 فبراير 2119 فقد 

أمهام  استئثاضه  في  املسير  استمر 

التسيير لوالية ثانية انتهت هي بيرا 

أالرغم من   2122 فبراير   25 أتاض3خ 

العام  الجمع  عن  قراض  وجود  عدم 

يق�صي أتمديد مدة انتداأه.

العام  الجمع  قرض  عليه  وبناء 

 HOLT كاأيطال  هولت  لشركة 

قراض  اتخاذ   CAPITAL SARL

الساأق  املسير  اسم  على  التشطيب 

السج1  من  الزناكي  كر3م  السيد 

هولت  بشركة  الخاص  التجاضي 

 HOLT CAPITAL SARL كاأيطال 

السج1  مصلحة  لدى  املفتوح 

التجاضي أاملحكمة التجاض3ة أالرباط 

تحت عدد 112395 مع كافة ما يترتب 

عن ذلك قانو1.

أمصلحة  التعدي1  إيداع  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 

أالرباط أتاض3خ 24ماضس 2122 تحت 

عدد 2147.
تحت جميع التحفظات
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مكتب األستاذة حياة الزاأني

محاية بهيئة الرباط

املقر اإلجتماعي : شاضع املغرب العربي، املركز 

التجاضي جوهرة املدينة العماضة ب، الطاأق 

الثاني الشقة ضقم 9 حي املحيط الرباط

TEL : 15.37.26.29.72

GSM : 16.74.18.55.17

E-mail : h.ezzayni@gmail.com

NAMASKAR
SARL AU

إنه أمقت�صى قراض الشر3ك الوحيد 

 NAMASKAR نماسكاض   شركة  في 

SARL AU أتاض3خ 21 ماضس 2122.

شركة  في  الوحيد  الشر3ك  قرض 

 NAMASKAR SARL AU نماسكاض 

وهو شركة هولت كاأيطال في شخص 

ممثليها القانونيي1 بعد معاينة عدم 

قانونية تعيي1 املمث1 الدائم لشركة 

 HOLT CAPITAL كاأيطال  هولت 

قراض  اتخاذ  نماسكاض  بشركة   SARL

الساأق  املسير  اسم  على  التشطيب 

ممث1  أاعتباضه  الزناكي  كر3م  السيد 

دائم لشركة هولت كاأيطال في شركة 

نماسكاض من السج1 التجاضي الخاص 

 NAMASKAR نماسكاض   بشركة 

مصلحة  لدى  املفتوح   SARL AU

التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 

أمراكش تحت عدد 4869) مع كافة 

ما يترتب عن ذلك قانو1.

أمصلحة  التعدي1  إيداع  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 

 2122 ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش 

تحت عدد 3463.
تحت  جميع التحفظات
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REPERE CONSEIL

CABINET DE CONSEIL FIDUCIAIRE

SAFTOP

52761 )س.ت) الرباط

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

ماضس   22 في  املنعقد  اإلستثنائي 

 SAFTOP شركة  قرض شركاء   ،2122

ش.م.م ما يلي :

ل  لقر3قبة  الحسن  السيد  هبة 

بص1  من  إجتماعية  حصة   9611

من  أحوزته  التي  حصة   31211

ضبسمال الشركة صافطوب إلى ولده 

السيد املهدي لقر3قبة.

بمي1  محمد  السيد  استقالة 

لقر3قبة من منصبه كمسير للشركة.

لقر3قبة  املهدي  السيد  تعيي1 

غير  ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.

تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ماضس   31 يوم  أالرباط  التجاضبة 

2122 تحت ضقم 123445.

164 P
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FINO BAT
SARL AU
فينو أاط

ش.م.م. بشر3ك وحيد
ضبسمالها اإلجتماعي : 111111 دضهم
مقرها اإلجتماعي : امللك املسمى فيال 
الكاني 21 مكتب ضقم ) الشقة 9) 
الطاأق الرابع أوكاض زنقة مسلم أاب 

دكالة مراكش
املؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم   2121 بكتوبر   (3 يوم  أمراكش 
وضع القانو1 األسا�صي لشركة ذات 
وحيد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 

.FINOBAT تحم1 اسم فينو أاط
الغرض :

منعش عقاضي.
مجزء األضا�صي.

واألشغال  البناء  في  مقاول 
املختلفة.

تاجر في مواد البناء.
: امللك املسمى فيال  املقر الرئي�صي 
الكاني 21 مكتب ضقم ) الشقة 9) 

الطاأق الرابع أوكاض زنقة مسلم .
تدوم  الشركة  مدة  إ1   : املدة 
تسجيلها  يوم  من  اأتداء  سنة   99
في السج1 التجاضي ما عدا إذا وقع 
حسب  تمديدها  بو  مسبقا  فسخها 
القانو1  في  عليه  منصوص  هو  ما 

التأسي�صي.
الربسمال اإلجتماعي : إ1 ضبسمال 
مقسم  دضهم   111111 هو  الشركة 
إلى 1111 حصة مبلغ ك1 حصة 111 
الوحيد  الشر3ك  أاسم  كلها  دضهم 

السيد أوسكري طاض3ق.
سنة  تبتدئ   : الشركة  سنة 
الشركة في فاتح يناير وتنتهي في )3 

ديسمبر من ك1 سنة.
الشركة  ستسير   : الشركة  إداضة 
السيد  الوحيد  الشر3ك  طرف  من 
غير  ملدة  وذلك  طاضق  أوسكري 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  الربط   أكتاأة  القانوني 
بكتوبر   21 التجاضبة أمراكش أتاض3خ 

2121 تحت عدد 128664.
 165 P

األمانة امللكية للمغرب
29 شاضع العلو3ي1 ضقم ) الرباط

الشركة املدنية العقارية 
جومزيات
ش.ذ.م.م

أمقت�صى عقد عرفي محرض أفاس 
للشركة   2121 سبتمبر   (7 أتاض3خ 
املدنية العقاض3ة جومز3ات ش.ذ.م.م، 
الحمومي  دضب   ،38 أفاس  مقرها 
دضهم   111.111.11 ضبسمالها  ز3ات 
أفاس  التجاضي  أالسج1  واملسجلة 

تحت ضقم )4938 قد تقرض ما يلي :
تفو3ت 911 حصة إجتماعية من 
طرف السيدة نزهة أنشيخ والسيدة 
إكن.  حسن  لصالح  أنشيخ  لطيفة 
من  إجتماعية  حصة   111 تفو3ت 
املقرئ لصالح  السيد يوسف  طرف 

السيد علي إكن.
اإلستثنائي  العام  الجمع  إ1 
املنعقد أتاض3خ 21 سبتمبر 2121 قد 
املذكوضة  الحصص  أيع  على  صادق 

بعاله.
تسيير  مدة  تحديد  قرض  كما 
السيد يوسف املقرئ وذلك ملدة غير 
محدودة كما بنشئت قواني1 بساسية 

جديدة أتاض3خ 21سبتمبر 2121.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أفاس  التجاضبة  أاملحكمة  الربط  
ضقم  تحت   2121 نوفمبر   2 أتاض3خ 

4832 )املقيد أالسج1 التجاضي).
أمثاأة مقتطف وبيا1

فيرماك

166 P

شركة فورست ط.ب.أ
ش.م.م

تجزئة املجد بساتي1 2ضقم8) 
لعيايدة سال 

العام  الجمع  ملحرر  تبعا 
 (7 أتاض3خ  للشركاء  اإلستثنائي 
الرباط  في  املسجلة  فبراير2122 

أتاض3خ 7 ماضس 2122 تقرض ما يلي :
ط.ب.ب  فوضست  شركة  تصفية 

ش.م.م.
إغالق التصفية وإأراء املصفي.

إغالق السنوات املالية.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أاملحكمة اإلأتدائية بسال،  الربط  
عدد  تحت   2122 ماضس   23 أتاض3خ 

.38615
167 P

شركة فورست ط.ج.س
ش.م.م

تجزئة الصابي ضقم 52 سكتوض 
النهرة  لعيايدة سال 

العام  الجمع  ملحرر  تبعا 
 28 أتاض3خ  للشركاء  اإلستثنائي 
الرباط  في  املسجلة  فبراير2122 

أتاض3خ 2 ماضس 2122 تقرض ما يلي :
إلى  للشركة  التجاضي  املقر  تغيير 
العنوا1 التالي تجزئة الصابي ضقم 52 

سكتوض النهرة  لعيايدة سال.
تحيي1 النظام األسا�صي للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أاملحكمة اإلأتدائية بسال،  الربط  
عدد  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.38622
168 P

األستاذة محاسن العاق1
موثقة أالرباط

26 زنقة موالي ضشيد ضقم 9 
الهاتف : 1537.71.78.11
1537.71.78.11                  

STE. ANGLO SUCC
مقرها اإلجتماعي : الحي الصناعي حي 
الرحمة شاضع عثما1 أن عفا1 ضقم 

62 سال
غير  عام  جمع  محرر  أمقت�صى 
عادي أتاض3خ 7) بكتوبر 2119، تقرض 

ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي من الرباط 
 4 زنقة واد ز3ز شقة   (3 بكدال ضقم 
إلى الحي الصناعي حي الرحمة شاضع 

عثما1 أن عفا1 ضقم 62 سال.
أاملحكمة  القانوني   اإليداع  تم 
ماي   23 أتاض3خ  بسال،  اإلأتدائية 

2121 تحت ضقم 21386.
نسخة قصد البيا1 والنشر
األستاذة محاسن العاق1

موثقة أالرباط

169 P

  STE TRIWAL AGRI
SARL AU

ضقم السج1 التجاضي )4)59)
تكو3ن شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشر3ك الوحيد
أالرباط  مؤضخ  محرر  أمقت�صى 
وضع  تم   2122 ماضس   (8 أتاض3خ 
القواني1 األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشر3ك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
الهدف :

مقاول إداضة العمليات الزضاعية.
تاجر.

شقة ضقم   31 عماضة ضقم  املقر:  
موالي شاضع موالي احمد الوكيلي   8

حسا1 الرباط. 
أما   املال  ضبس  حدد  املال:  ضبس 

قدضه 111.111.11 دضهم.
غير  ملدة  الشركة  تداض  التسيير: 

محدودة من طرف:
السيد مروا1 الحراتي .

أكتاأة  تم  القانوني:  اإليداع 
التجاض3ة أالرباط  الربط أاملحكمة  
 : ضقم  تحت  ماضس2122   3 أتاض3خ 

.123431
170 P

COIN COURSES
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
أالرباط  مؤضخ  محرر  أمقت�صى 
تمت صياغة   2122 ماضس   31 يوم 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو1 
لها  وحيد  بشر3ك  املسؤولية 

الخصائص التالية :

.COIN COURSES : التسمية
الهدف :

سوق ممتاز.
 ANGLE RUE املقر:  
 ABDELAZIZ BOUTALEB ET RUE
 .BAB TAMESNA KBIBATE RABAT
تاض3خ  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة. 
الربسمال: حدد ضبس املال الشركة 

في مبلغ   111.111 دضهم.
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اإلداضة : عهد تسيير الشركة:

 للسيد عادل عر3كة.

 والسيد مهدي وهابي املكي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3 ديسمبر.

وتسجي1  القانوني:  اإليداع 

الشركة أالسج1 التجاضي للمحكمة 

 31 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

ماضس2122 تحت ضقم : 123433.

171P

 TRIPOLE D’INGENIEURIE

CIVILE
SARL

 IMMEUBLE 58 APPT A3 RUE

OUED SEBOU AGDAL RABAT

IF :51764825

TP : 25719766

ICE : 13111313111159

RC : 158819

تأسيس شركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

فبراير2122   2 أتاض3خ  اإلستثنائي 

تقرض تأسيس شركة ذات الخصائص 

التالية :

 TRIPOLE  : الشركة  تسمية 

.D’INGENIEURIE CIVILE SARL

مكتب دضاسة )الهندسة املدنية).

ا3  الشقة   58 العماضة   : العنوا1 
زنقة واد سبو اكدال الرباط.

ضبس املال : ضبس مال الشركة يقدض 

 811 إلى  مقسمة  دضهم   81111 ب 

للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة.

 211 نوضالهدى  هبوي  السيدة 

حصة.

 211 سومية  اضشكيك  السيدة 

حصة.

 211 نجوى  لعريشات  السيدة 

حصة.

السيدة الز3ن مر3م 211 حصة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف السيدة هبوي نوضالهدى.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

للمحكمة التجاض3ة أالرباط  الربط  

تحت ضقم السج1 التجاضي 158819 

مرجع  تحت   2122 ماضس   (7 يوم 

.123125

172 P

STE. ZAK ATLAS TRANS
ش.م.م.ش.و

نق1 األمتعة الغير املصحوبة 
لحساب الخير

نق1 البرائع لحساب الغير
التصدير واالستيراد

املقر اإلجتماعي : شاضع محمد 

الخامس ضقم )) مكرض خنيفرة

نص التأسيس
 (5 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

ماضس 2122، تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 

أاملواصفات التالية : 

 STE. ZAK ATLAS  : التسمية 

.TRANS

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة بشر3ك واحد.

محمد  شاضع   : اإلجتماعي  املقر 

الخامس ضقم )) مكرض خنيفرة.

الغرض :

املصحوبة  الغير  األمتعة  نق1   

لحساب الغير.

نق1 البرائع لحساب الغير.

التصدير واالستيراد.

الربسمال : حدد في 111.111.11 

دضهم موزع إلى 1111 حصة موزعة 

على الشك1 التالي :

السيد زكر3اء شراف 1111 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد زكر3اء شراف ودلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتاأة الربط  

أتاض3خ  أخنيفرة  اإلأتدائية  أاملحكمة 

24 ماضس 2122 تحت ضقم 2122/31  

السج1 التجاضي ضقم 4281.

173P

STE. OSSAF SERVICES
SARL

ضقم 7) زنقة موض3تاني اضفود 
الراشيدية

غير  اجتماع  محرر  أمقت�صى 
تم   2122 ماضس   (6 أتاض3خ  عادي 

اتخاذ القراض التالي :
نق1  نشاط  إضافة   :  ( القراض 

البرائع للحساب الخاص.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتاأة الربط  
أالراشيدية  اإلأتدائية  أاملحكمة 
ضقم  تحت   2122 ماضس   24 أتاض3خ 
ضقم  التجاضي  السج1    2122/153

.(565(
174 P

STE. ARENA NEGOCE
SARL

الرهرة طر3ق مكناس خنيفرة
غير  عام  جمع  محرر  أمقت�صى 
تم   2121 بكتوبر   25 أتاض3خ  عادي 

اتخاذ القراض التالي :
الشركة  مقر  نق1   :  ( القراض 
محمد  شاضع  الثاني  الطاأق   87 من 
الرهرة طر3ق  الخامس خنيفرة إلى  

مكناس خنيفرة .
تم اإليداع القانوني : للشركة لدى 
أاملحكمة اإلأتدائية  كتاأة الربط  
 (7 أخنيفرة أتاض3خ اإليداع القانوني 
السج1    67 فبراير 2122 تحت ضقم 

التجاضي ضقم 2427.
175 P

FANCY FACE
S.A.R.L AU

ضبسمال : 111.111.11 دضهم
العنوا1 : املركز التجاضي بسواق 

السالم حي الفتح مح1 ضقم 8 شاضع 
املجد ح.ي.م الرباط

مسج1  عرفي  عقد  أقت�صى 
قد   2122 يناير   24 أتاض3خ  أالرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر3ك وحيد.
.FANCY FACE : التسمية

الهدف اإلجتماعي : 
أيع منتجات التجمي1.

دضهم   11111  : ضبسمال الشركة 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
كلها  الواحدة  للحصة  دضهم   111

للسيدة ضحيم فتيحة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
بسواق  التجاضي  املركز   : املقر 
شاضع   8 السالم حي الفتح مح1 ضقم 

املجد ح.ي.م الرباط.
املسير : السيدة ضحيم فتيحة.

التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 
.159155

176 P

BERIGEM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شر3ك وحيد

ضبسمالها : 111.111 دضهم
مقرها اإلجتماعي : شقة ضقم 4 طاأق 

األول عماضة قادض مرس الخير تماضة
تأسيس شركة

 8 أمقت�صى العقد العرفي أتاض3خ 
ماس 2122 تم وضع قواني1 الشركة 

ذات املميزات التالية :
.BERIGEM SARL AU :التسمية

الشك1 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شر3ك وحيد.
الغرض اإلجتماعي أإيجاز :

بو  متنوعة  بعمال  مقاول 
إنشاءات.

بعمال التركيبات الكهربائية.
املدة : حددت في 99 سنة.

 4 ضقم  شقة   : اإلجتماعي  املقر 
طاأق األول عماضة قادض مرس الخير 

تماضة.
دضهم   111.111  : الربسمال 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة.
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 1111 املجيدي  بشرى  السيدة 
حصة.

املسيرة : السيدة بشرى املجيدي.
تم لدى كتاأة   : اإليداع القانوني 
أاملحكمة اإلأتدائية أتماضة  الربط  
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 
7782 ضقم التقييد أالسج1 التجاضي 

أتماضة 35873).
177 P

STE.BASE CALL
SARL

 AU CAPITAL DE : 11.111.11
DHS

RC :N°131667
ح1 الشركة

أمقت�صى عقد عرفي حرض أتماضة 
الجمع  قرض   2122 ماضس  فاتح  في 
 BASE CALL العام اإلستثنائي لشركة
ش.م.م ضبس مالها 11.111.11 دضهم 
مقرها الرئي�صي في تماضة زاو3ة الحسن 
عماضة  السادس  ومحمد  الثاني 

النخي1 شقة B5 ما يلي :
الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

تماضة  في  التصفية  مقر  تحديد 
زاو3ة الحسن الثاني ومحمد السادس 

. B5 عماضة النخي1 شقة
احميدوش  دنيا  السيدة   تعيي1 

كمصفية للشركة أدو1 مقاأ1.
لدى كتاأة   : تم اإليداع القانوني 
أاملحكمة اإلأتدائية أتماضة  الربط  
ضقم  تحت   2122 ماضس   24 أتاض3خ 

.776(
178 P

BOUZOUBAA NEGOCE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

 ضبسمالها : 111.111.11 دضهم
املقر اإلجتماعي : دواض بوالد عمر 

طر3ق غبولة عي1 عتيق تماضة
ضقم السج1 التجاضي :135813
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر3ك الوحيد

 2 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس 2122 
الشر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصائص التالية :

التسمية :
 BOUZOUBAA NEGOCE

.SARL AU
نشاط الشركة :

نق1 البرائع للغير.
بشغال البناء وبشغال مختلفة.

: دواض بوالد عمر  املقر اإلجتماعي 
طر3ق غبولة عي1 عتيق تماضة.

ضبسمال الشركة: لقد تم تحديد 
ضبسمال الشركة في 111.111 دضهم 
مقسمة إلى 1111 حصة إجتماعية 
موزعة  دضاهم   111 الواحدة  قيمة 

كالتالي :
السيد محمد أوزوبع 1111 حصة 

إجتماعية.
تعيي1  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
السيد محمد أوزوبع كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة.
: من  فاتح يناير إلى  السنة املالية 
أاستثناء   سنة  ك1  من  ديسمبر   3(
تاض3خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد أالسج1 التجاضي.
لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.
لدى كتاأة   : تم اإليداع القانوني 
أاملحكمة اإلأتدائية أتماضة  الربط  
ضقم  تحت   2122 ماضس   22 أتاض3خ 

السج1 التجاضي 135813.
للنشر واإلعال1

179 P

HYVA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 511.111 دضهم
مقرها اإلجتماعي : 386 شاضع 

الشفشاوني 
السج1 التجاضي : 121983

تعيي1 مسير جديد
اإلستثنائي  العام  الجمع  قرض 
لشركة HYVA MAROC  أتاض3خ فاتح 

ديسمبر 2121 اآلتي :
جالوشا  زبيكنيو  السيد  تعيي1 

كأحد املسيرين للشركة.
جوندي1  أيرترند  السيد  إستقالة 

من منصبه كأحد املسيرين للشركة.

القانو1  من   43 البند  تعدي1 

األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني  أاملحكمة 

التجاض3ة أالداضالبيراء يوم 28 ماضس 

2122 تحت ضقم 819268.

 180 P

FATMI SERVICE
SARL D’AU

فاطمي خدمات ش.م.م

من شر3ك وحيد

في مؤضخ  عرفي  محرر   أمقت�صى 

9 ماضس 2122 تم انعقاد الجمع العام 

االستثنائي للشركة وقرض ما يلي : 

ح1 الشركة.

استقالة مسيرة الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

819119 أتاض3خ 24 ماضس 2122.
مقتطف وبيا1

181 P

ALORY
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر3ك وحيد

ضبسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : 26 شاضع مرس 

 السلطا1 الطاأق األول الرقم 3

الداض البيراء

السج1 التجاضي : )35783

أتاض3خ  املسير  قراض   أمقت�صى 

22 فبراير 2122 لقد تقرض ما يلي : 

الحالية  املسيرة  صالحية  تمديد 

ثالثة  ملدة  صفية  بحجييج  السيدة 

سنوات بخرى اأتداء من تاض3خه.
القانو1  من   (5 الفص1  تغيير 

األسا�صي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 يوم  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8775)8.
أيا1 مختصر

182 P

STE LYZELEXP
SARL AU

تأسيس شركة
س : )35783

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أالداض 
تم   2122 ماضس   21 أتاض3خ  البيراء 
تأسيس شركة أاملواصفات التالية : 

 STE LYZELEXP SARL : التسمية
.AU

 (( شاضع   75  : االجتماعي  املقر 
يناير الطاأق األول الشقة 69) الداض 

البيراء.
وبيع  توزيع   : االجتماعي  الهدف 
والهندسة  واملعدات  الخدمات 

املعلوماتية.
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 
املسؤولية املحدودة أالشر3ك الوحيد.

الربسمال : 111.111 دضهم.
العرب  عز  السيد   : الحصص 

بأومر3ة 1111 حصة.
عز  السيد  تعيي1  تم   : التسيير 
للبطاقة  الحام1  بأومر3ة  العرب 
مسيرا   H432855 ضقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3 ديسمبر.
املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
للداض  التجاض3ة  أاملحكمة  القانوني 
البيراء أتاض3خ 29 ماضس 2122 تحت 
ضقم 819451 والسج1 التجاضي ضقم 

.5383(7
183 P

SOCIETE MEUBLE ZIAD
SARL

تأسيس شركة
س ت : )35783

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في سال 
أتاض3خ 3) يناير 2122 قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة : 
 : للشركة  القانوني  االسم 

.SOCIETE MEUBLE ZIAD
الهدف االجتماعي : منعش عقاضي.
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة : 
 511 اغليلة  املصطفى  السيد 

حصة.
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الحمداوي  الحميد  عبد  السيد 

511 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
زنقة واد لوكوس   39 ضقم   : املقر 

حي الصفاء سال.

التسيير : السيد املصطفى اغليلة.

والسيد عبد الحميد الحمداوي.
التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 

.3566(

184 P

HIMALYA 
S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الربسمال : 111.111 دضهم

املقر الرئي�صي : الداض البيراء حي 
ضاسي1 امتداد 8 زنقة عي1 العاطي 

)زنقة ض3نيكا1 ساأقا)

تأسيس 
أالداض  عرفي  عقد  أمقت�صى 

 (997 يونيو   21 أتاض3خ  البيراء 

أتاض3خ  البيراء  أالداض  مسج1 

مراجع  تحت   (997 يونيو   24

اإليداع  سج1   : األتية  التسجي1 

أاالستخالص  األمر   21/16.267

ضقم  وص1   13.147/243.421
بقيم القانو1   ،E17B/3.325  3.656

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أالخصائص التالية : 

.»HIMALYA« : التسميـــة

الشركاء : 

اأن  أوشعيب،  حو3مد  السيد 

عبد القادض، منعش عقاضي، القاطن 
زنقة   8 كوتي  حي  البيراء  أالداض 
البحتري )زنقة توض3ن ساأقا)، مغربي 

البيراء  أالداض  املزداد  الجنسية، 

سنة 945).

زوجة  فاطنة،  الواز3كي  السيدة 

حي  القاطنة أالداض البيراء  حو3مد، 
توض3ن  )زنقة  البحتري  زنقة   8 كوتي 

املزدادة  الجنسية،  مغربية  ساأقا)، 

أالكاضة سنة 1951.

القاطنة  وفاء،  حو3مد  السيدة 

زنقة   9 أوضكو1  حي  البيراء  أالداض 

الصنعاني )زنقة داكير ساأقا) الطاأق 

األول شقة ضقم )، مغربية الجنسية، 

 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  املزدادة 

شتنبر 968).

أدو1  اأتسام،  حو3مد  السيدة 

 412 أالداض البيراء  القاطنة  مهنة، 

شاضع الزضقطوني الطاأق الثاني شقة 

املزدادة  الجنسية،  مغربية   ،4 ضقم 

يوليوز   29 أتاض3خ  البيراء  أالداض 

.1971

طالب،  محمد،  حو3مد  السيد 

 8 كوتي  حي  البيراء  أالداض  القاطن 

توض3ن ساأقا)،  )زنقة  البحتري  زنقة 

أالداض  املزداد  الجنسية،  مغربي 

البيراء أتاض3خ 11 بكتوبر 973).

حي  الداض البيراء   : املقر الرئي�صي 

زنقة عي1 العاطي   ،8 ضاسي1 امتداد 

)زنقة ض3نيكا1 ساأقا).

اتخذت   : االجتماعي  الهدف 

الشركة كهدف مباشر بو غير مباشر : 

اإلنعاش العقاضي في إطاض القانو1 

 1415 شوال   (4 أتاض3خ   (5-85 ضقم 

 (985 يوليوز   13 هجر3ة املوافق ل 

املنفذ أالظهير ضقم 111-85-) أتاض3خ 

25 ذو القعدة 1415 هجر3ة املوافق 

كما تم تغييره   ،(985 غشت   (7 ل 

88-17 املنفذ  وتتميمه أالقانو1 ضقم 

مايو   14 أتاض3خ   (-88-(9 أظهير ضقم 

988) وال سيما الشراء، واالستغالل 

والتدأير وإعادة البيع عند االقتراء 

ك1  وشراء  والعقاضات  األموال  لك1 

العقاضات ألج1 هدمها وإعادة أنائها بو 

شراء بضا�صي عاض3ة.

ك1  األضا�صي  هذه  على  إنجاز 

ك1  عليها  وتشيد  التجزئة،  عمليات 

أنايات ألج1 السكن والتجاضة واملهن 

العقاضات  على ك1  او اإلداضة وإنشاء 

امللكية  لنظام  خاضعة  عماضات 

املشتركة )ظهير 6) نونبر 946)).

أالبيع،  الشركة  استغالل بصول 
الشخ�صي  لالستعمال  بو  والكراء 
جميع  تنفيذ  البنايات،  بو  للبقع 
العمليات في إطاض الهدف االجتماعي، 
كاتخاذ مساهمات عن طر3ق اإلدماج 
في  سند  لك1  االقتناء  بو  واالكتتاب 
بي شركة قائمة بو في طوض التأسيس 
لها نفس الهدف بشك1 مباشر بو غير 

مباشر.
العمومية  األشغال  جميع  إنجاز 
الهندسة  مجال  في  الخصوصية  بو 

املعماض3ة والصرف الصحي والبناء 
إنجاز جميع ك1 األشغال املتعلقة 
والطر3ق  الحفر  كأعمال  أالبناء، 
والترصيص،  والصباغة  والتزفيت 
وكهرباء  والتزليج  والطالء  والتجاضة 

املباني والتكييف إلخ ........
 الشراء واالستيراد، والبيع والتمثي1
واألليات  املواد  لجميع  التجاضي 

املتعلقة أإنجاز الهدف االجتماعي،
العمليات  جميع  عام،  وبشك1 
ذات  واملالية  والتجاض3ة  الصناعية 
مع  مباشرة  غير  بو  مباشرة  صلة 
موضوع الشركة واملشاضكة املباشرة 
 بو الغير املباشرة في بي من الشركات
مماث1  موضوع  ذات  املقاوالت  بو 
شركات  انشاء  خالل  من  والسيما 
عمليات  بو  مساهمات  او  جديدة 
مشاضيع  بو  تحالفات  بو  اندماج 
بشك1  الهدف  نفس  لها  مشتركة 

مباشر او غير مباشر. 
في  الشركة  مدة  حددت   : املـــــدة 
من تاض3خ التأسيس  سنة اأتداء   99

النهائي.
حدد   : االجتماعي  الربسمال 
مائة  مبلغ  في  االجتماعي  الربسمال 
بلف دضهم ) 111.111 دضهم) مقسم 
حصة أقيمة مائة   (1111( إلى بلف 
دضهم) 111 دضهم) للحصة الواحدة، 
الشركاء  على  وموزعة  مكتتبة  كلها 

حسب النسبة التالية : 
 551 أوشعيب  حو3مد  السيد 

حصة.
 151 فاطنة  الواز3كي  السيدة   -

حصة.

- السيدة حو3مد وفاء 111 حصة.
 111 اأتسام  حو3مد  السيدة   -

حصة.
 111 محمد   حو3مد  السيد   -

حصة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
حو3مد  السيد  طرف  من  محددة 

أوشعيب.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
)3 دجنبر، غير  فاتح يناير وتنتهي في 
ب1 السنة املحاسبتية األولى تختتم في 

)3 ديسمبر 997).
األضباح : سيتم توزيع صافي األضباح 
االقتطاعات  بعد  الشركاء،  أي1 
عدد  حسب  واألساسية،  القانونية 

األسهم اململوكة لهم.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
البيراء أتاض3خ 25 يونيو 997) تحت 

عدد 139.341.
من بج1 مقتطف وإشاضة

185 P

STE REIM PARTNERS
شركة مجهولة االسم

ضاسمالها : 1.151.611 دضهم
مقرها االجتماعي : املداض الذي 
يربط أي1 شاضع AC61 وطر3ق 

سيدي مسعود طر3ق أوسكوضة 
الداضالبيراء 21191

السج1 التجاضي ضقم : 276133
الداضالبيراء

االداضة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
قرض   ،2121 يوليو   2 أتاض3خ  املنعقد 
 REIM شركة  اداضة  مجلس  بعراء 

.PARTNERS S.A
قبول استقالة السيد بمي1 كوش 

من مهامه كعرو في مجلس االداضة.
أكتاأة  تم  القانوني  االيداع 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ماضس   (8 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 55)8)8.
ملخص قصد النشر
ضئيس مجلس االداضة

186 P
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 STE CASABLANCA EVENTS
ET ANIMATION
شركة مجهولة االسم

ضاسمالها : 14.111.111 دضهم
مقرها االجتماعي : 115 شاضع عبد 

املومن  الداضالبيراء
السج1 التجاضي ضقم : 325623

الداضالبيراء
االداضة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
 ،2121 ديسمبر   21 أتاض3خ  املنعقد 
على  االعراء  ممثلي  تغيير  تقرض 

الشك1 التالي :
تعيي1 السيد عبد اللطيف معزوز 
سطات  كممث1 لجهة الداضالبيراء، 

خلفا للسيد مصطفى أاكوضي.
الرميلي  نبيلة  السيدة  تعيي1 
خلفا  الداضالبيراء  لجماعة  كممثاة 

للسيد عبد العز3ز العماضي.
الناصري  سعيد  السيد  تعيي1 
كممث1 ملجلس العمالة خلفا للسيد 

محمد نجيب عموض.
أكتاأة  تم  القانوني  االيداع 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ماضس   25 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 73)9)8.
ملخص قصد النشر
ضئيس مجلس االداضة
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STE ATLAS TIN
شركة املساهمة البسيطة 

ضاسمالها : 383.271.111 دضهم
مقرها االجتماعي : مكناس شاضع 

ميرينيدس ضقم 9)، مكتب ب 
السج1 التجاضي ضقم : ))443

مكناس
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير 
بأر13   21 أتاض3خ  املنعقد  العادي 

2121، تم تقر3ر ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 
9)، مكتب  من شاضع ميرينيدس ضقم 
حي   2 زنقة ضقم   48 الى  مكناس   ، ب 
الحاجب،  طر3ق  ملسعدي،  عباس 

املكتب ب املدنية الجديدة مكناس.
تعدي1 القانو1 االسا�صي للشركة.

إعطاء الصالحيات.

أكتاأة  تم  القانوني  االيداع 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
 ،2122 ماضس   28 أتاض3خ  البيراء 

تحت ضقم 1221.
ملخص قصد النشر

ضئيس مجلس االداضة
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STE MARZANY TRAITEUR
SARL AU

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالرباط أتاض3خ 11 فبراير 2122، قد 
املسوؤلية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشر3ك وحيد. 
 STE MARZANY  : التسمية 

.TRAITEUR SARL AU
ممو1   : االجتماعي  الهدف 

الحفالت.
ضاسمال الشركة : 111.111 دضهم 
مقسمة الى 111 حصة من فئة 1111 

دضهم للحصة الواحدة.
فئة  من  حصة   111 ضفيع  عز3ز 

1111 دضهم.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
 BLOC 38 N°3  : املقر 

.YOUSSOUFIA EST RABAT
املسير : عز3ز ضفيع.

 : التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 
.(57535

189 P

STE MO LINK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضاسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : 5) شاضع 
االأطال، شقة ضقم 4 اكدال الرباط

تاسيس شركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم  قد  أالرباط،   2122 ماضس   (5
املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 
تحم1  والتي  وحيد،  شر3ك  ذات 

الخصائص التالية :

.STE MO LINK : التسمية

الهدف االجتماعي : تجاضة، استيراد 

وتصدير.

شاضع   (5  : االجتماعي  املقر 

االأطال شقة ضقم 4 اكدال الرباط.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس.

 111.111  : الشركة  ضاسمال 

دضهم.

: السيد محمد بميرة،  املساهمو1 

 11 عماضة  نونبر   (6 أزنقة  القاطن 

شقة ضقم 4 بكدال الرباط.

اميرة،  محمد  السيد   : التسيير 

 11 عماضة  نونبر   (6 أزنقة  القاطن 

شقة ضقم 4 اكدال.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 

 ،2122 ماضس   31 في  أالرباط، 

ومسج1 تحت ضقم 53)59).
عن الشركة
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STE BODY TECH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر3ك وحيد

ضاسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : 49 زنقة جب1 

العيا�صي الشقة ضقم 26 اكدال 

الرباط

يوم  خاص  اتفاق  عقد  أموجب 

)3 ديسمبر 2121، املسؤول الوحيد 

لشركة BODY TECH، ش.م.م.ش.و.

دضهم،   111.111 الربسمال  ذات 

قرض ما يلي  :

الفسخ املسبق للشركة.

الصفر3وي  توفيق  السيد  تعيي1 

للقيام بهذه املهمة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 122458 

أتاض3خ 24 فبراير 2122.

191 P

مانجمنت كو1 سلتي1 بند اكونت

شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة فيت سمارت

شركة ذات مسؤولية محدودة

تبعا للعقد الخاص املنعقد أتاض3خ 

املساهم  قرض   ،2121 بكتوبر   31

سماضت،  قيت  لشركة  الوحيد 

الوحيد  املساهم  قرض  ش.م.م.، 

ح1  ش.م.م.،  سماضت  فيت  لشركة 

مسبق للشركة.

شنا  بسماء  السيدة  تعيي1  تم 

للقيام بهذه املهمة.

وقد تم االيداع القانوني أاملحكمة 

ماضس   24 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم 123246.

192 P

مانجمنت كو1 سلتي1 بند اكونت

شركة ذات مسؤولية محدودة

STE PROBADECO WORLD

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر3ك وحيد

ضاسمالها : 1.111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : عي1 عتيق دواض 

الركاأي1 تماضة عي1 عتيق

يوم  خاص  اتفاق  عقد  أموجب 

)3  ديسمبر 2121، املسؤول الوحيد 

 ،PROBADECO WORLD لشركة 

الراسمال  ذات   ، ش.م.م.ش.و 

1.111.111 دضهم، قرض ما يلي :

الفسخ املسبق للشركة.

الصفر3وي  توفيق  السيد  تعيي1 

للقيام بهذه املهمة.

تم تعيي1 السيدتوفيق الصفر3وي 

للقيام بهذه املهمة.

وقد تم االيداع القانوني أاملحكمة 

فبراير   24 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122، تحت ضقم 122419.
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 STE APPLIANCE
MOROCCAN COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

ضاسمالها : 111.111 دضهم
مقرها االجتماعي : 49 شاضع احمد 
أركات، الطاأق السفلي، ضقم 3 

املعاض3ف الداضالبيراء
السج1 التجاضي ضقم : 495797

على محرر قراضات الشر3ك  أناء 
الوحيد أتاض3خ 23 فبراير 2122، تقرض 

ما يلي :
من  الشركة  اسم  تغيير 
 APPLIANCE MOROCCAN
 WOOMAC SARL الى  COMPANY

.AU
تغيير غرض الشركة.

النظام  ومراجعة  تحديث 
االسا�صي.

االجراءات  التمام  الصالحيات 
القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
ماضس   29 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم )937)8.
قصد النشر واالعال1

194 P

 STE PLANTA DE AGOSTINI
FORMATION MAROC

شركة مساهمة
ضاسمالها : 91.997.311 دضهم

مقرها االجتماعي : شاضع امليليا، شاضع 
ميزياتا، قطاع 9 حي الر3اض الرباط
السج1 التجاضي ضقم : 124951

الجمع  قراضات  محرر  على  أناء 
العام أتاض3خ 31 ديسمبر 2121، فقد 

تقرض ما يلي :
االداضة  مجلس  تقر3ر  قراءة 

واملوافقة عليه.
أمبلغ  الشركة  ضاسمال  ز3ادة 
من لز3ادته  دضهم   21.111.111 

91.997.311 دضهم الى 112.997.311 
دضهم.

االسا�صي  النظام  صياغة  اعادة 
للشركة.

الصالحيات  االداضة  مجلس  منح 

ومن  من اج1 تنفيذ ز3ادة ضاسمال، 

املقاألة  واملراجعة  التعدي1  اج1 

للنظام االسا�صي للشركة.

 اعطاء الصالحيات التمام االجراءات

القانونية.

وبناء على محرر اجتماع مجلس 

فقد   ،2122 يناير   (4 االداضة أتاض3خ 

تقرض ما يلي :

أمبلغ  الشركة  ضاسمال  ز3ادة 

من لز3ادته  دضهم   21.111.111 

91.997.311 دضهم الى 112.997.311 

دضهم.

االسا�صي  النظام  صياغة  اعادة 

للشركة.

 اعطاء الصالحيات التمام االجراءات

القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

ماضس   23 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 2129.
قصد النشر واالعال1
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STE ANFA INVEST 2
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر3ك وحيد

ضاسمالها : 7.151.211 دضهم

مقرها االجتماعي : 11 زنقة مو�صى أن 

نصير، الشقة ضقم ))، الطاأق 6، 

غوتييه الداضالبيراء

السج1 التجاضي ضقم : 336137

على محرر قراضات الشر3ك  أناء 

الوحيد أتاض3خ أتاض3خ 24 نونبر 2121، 

تقرض ما يلي :

نق1 املقر الرئي�صي للشركة من 11 

زنقةمو�صى أن نصير، الشقة ضقم ))، 

الداضالبيراء  غوتييه،    ،6 الطاأق 

احمد  زنقة   49  : التالي  العنوا1  الى 

أركات، ضقم 3 املعاض3ف الداضالبيراء.

تعدي1 النظام االسا�صي للشركة.

االجراءات  التمام  الصالحيات 

القانونية.

لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
ماضس   24 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 8964)8.
قصد النشر واالعال1
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 STE HAZEL
 TECHNOLOGIES

MOROCCO
SARL AU

 11 أتاض3خ  عرفي  عقد  تحت 
شركة  تاسيس  تم   ،2122 يناير 

أاملواصفات التالية :
 STE HAZEL  : التسمية 

.TECHNOLOGIES MOROCCO
شاضع   49  : االجتماعي  املقر 
 3 احمد أركات الطاأق االض�صي ضقم 

معاض3ف، الداضالبيراء.
استيراد   : االجتماعي  الهدف 
منتجات  وتوزيع  وتصنيع  وتصدير 

املبيدات لالستخدام الزضاعي.
الشك1 القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشر3ك الوحيد.
 AIDAN السيد   : التسيير 

.RICHARD MOUAT
الراسمال : 111.111 دضهم.

املحكمة   : القانوني  االيداع 
التجاض3ة أالداضالبيراء.

السج1 التجاضي : 9)5344.
قصد النشر واالعال1
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STE PETROCYCL
 SARL

 24 أتاض3خ  عرفي  عقد  تحت 
شركة  تاسيس  تم   ،2122 فبراير 

أاملواصفات التالية :
.STE PETROCYCL : التسمية

شاضع   49  : االجتماعي  املقر 
 3 احمد أركات الطاأق االض�صي ضقم 

معاض3ف، الداضالبيراء.
الهدف االجتماعي : تصنيع وتوزيع 
جميع  وتصدير  واستيراد  وتجاضة 
الثقيلة  والز3وت  التشحيم  ز3وت 
املنتجات  ومختلف  والشحوم 

الثانو3ة وجميع انواع الوقود الصلب 

بشك1  والبترول  والغازي  والسائ1 

املنتجات  وجميع  ومشتقاته  عام 

وغير  الحديدية  واملعاد1  الكيماو3ة 

الحديدية.

الشك1 القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

التسيير : السيد حمزة كر3م.

الراسمال : 111.111 دضهم.

املحكمة   : القانوني  االيداع 

التجاض3ة أالداضالبيراء.

السج1 التجاضي : 538115..
قصد النشر واالعال1
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PEARSON SPECTER GROUP

أتاض3خ عرفي  عقد   تحت 

تم تاسيس شركة   ،2122 يناير   11  

أاملواصفات التالية :

 PEARSON SPECTER : التسمية

.GROUP

شاضع   49  : االجتماعي  املقر 

 3 احمد أركات الطاأق االض�صي ضقم 

معاض3ف، الداضالبيراء.

االستشاضات   : االجتماعي  الهدف 

ذلك  في  أما  الواسع،  أاملعنى 

االستراتيجية  في  االستشاضات 

وبنظمة  واإلداضة  والتطو3ر  والتنظيم 

املعلومات واملواضد البشر3ة والتسو3ق 

والتواص1 مع الشركات بو السلطات 

املحلية بو الهيئات العامة.

الشك1 القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

التسيير : السيدة ثوض3ة غليظ.

الراسمال : 21.111 دضهم.

املحكمة   : القانوني  االيداع 

التجاض3ة أالداضالبيراء.

السج1 التجاضي : 538217.
قصد النشر واالعال1

199 P
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 GROUPEMENT STGM
.STAM GIE

تأسيس تجّمع مصلحة اقتصادية
أموجب عقد عرفي مبرم في الداض 
 ،2122 فبراير   7 أتاض3خ  البيراء 

ّسس أي1:
ً
ب

 SOCIETE GENERALE DES
TRAVAUX DU MAROC، أاختصاض 
»SGTM«، شركة مساهمة أربسمال 
الكائن مقرها  دضهم،   311.111.111
شاضع   2 البيراء،  الداض  في  الرئيس 
السج1  في  املسجلة  الزضقطوني، 
ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاضي 

.3(.587
ضئيسها ومديرها  املمثلة من قب1 

العام: السيد محمد قباج.
 SOCIETE DE TRAVAUX و 
 ،AGRICOLES MAROCAINS
أاختصاض »STAM«، شركة مساهمة 
دضهم،   211.111.111 أربسمال 
الداض  في  الرئيس  مقرها  الكائن 
عالف،  هدي1  بأو  زنقة  البيراء، 
السج1  في  املسجلة  أيلير،  ساحة 
ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاضي 

.67.617
ضئيسها ومديرها  املمثلة من قب1 

العام: السيد لوي ضايموند أودضا1.
يتميز  اقتصادية  مصلحة  تجّمع 

أما يلي:
 GROUPEMENT الشركة  اسم 

.STGM STAM GIE
غرض الشركة:الغرض من تجّمع 
تم  الذي  االقتصادية  املصلحة 
بج1  من  النحو،  تأسيسه على هذا 

تسهي1 نشاط بعرائه، هو:
واألشغال  الدضاسات  إنجاز 
موضوع الصفقة، وكذلك بداء جميع 
املذكوض  للغرض  الالزمة  العمليات 

وعلى وجه الخصوص:
تطو3ر وإأرام العقود من الباطن 
بو عقود التوض3د بو بي عقود بخرى 

ضروض3ة لتنفيذ العقد.
واالتفاقيات  العقود  إأرام جميع 
وتنفيذ كافة األعمال الالزمة لتحقيق 
التي  الحدود  ضمن  الغرض  هذا 

يترمنها.

واملشرفي1  العمال  وتنظيم  إداضة 

في  العقد،  لتنفيذ  الالزمي1 

سيحّددها  التي  الشروط  ظ1 

املصلحة  لتجّمع  الداخلي  النظام 

االقتصادية؛

بي  وإداضة  واستئجاض  اقتناء 

العقد،  لتنفيذ  ضروض3ة  معدات 

سيحّددها  التي  الشروط  ظ1  في 

املصلحة  لتجّمع  الداخلي  النظام 

االقتصادية؛

بو  الدضاسات  جميع  إنجاز 

لتنفيذ  الالزمة  الفكر3ة  الخدمات 

املصلحة  تجّمع  من  الغرض 

استخدام  وكذلك  االقتصادية، 

الدضاسات بو الخدمات الفكر3ة التي 

تم تنفيذها أالفع1؛

عملية  بي  تنفيذ  عام،  وبشك1 

بو فكر3ة  مالية  بو  قانونية  بو  تقنية 

عقاض3ة  غير  بو  عقاض3ة  بو  تجاض3ة  بو 

متعلقة بشك1 مباشر بو غير مباشر 

هذا  تحقيق  في  مفيدة  تكو1  قد  بو 

تسه1  ب1  املحتم1  من  بو  الغرض 

تحقيقه.

يوجد املقر الرئيس  املقر الرئيس: 

لتجّمع املصلحة االقتصادية في الداض 

الزضقطوني،  شاضع   59 البيراء، 
الطاأق 6، ضقم 8).

 3( يناير إلى   ( من  السنة املالية: 

دجنبر. وتنتهي السنة املالية األولى في 

)3 دجنبر 2122.

املدة: غير محددة.

اإلداضة: يدير الشركة مجلس إداضة 

ملدة ثالث سنوات:

املجموعة ):

مغربي  قباج،  امحمد  السيد 

الجنسية، املقيم في كلم 8611، طر3ق 

مكة، كاليفوضنيا، الداض البيراء،

مغربي  قباج،  حمزة  السيد 

القباج،  فيال  في  املقيم  الجنسية، 

طر3ق 1129، سيدي معروف، الداض 

البيراء،

السيد محمد علي القباج، مغربي 

الجنسية، املقيم في كلم 8611، طر3ق 

مكة، كاليفوضنيا، الداض البيراء.

املجموعة 2: 
السيد لوي لوضا1 أودضا1، فرن�صي 
الجنسية، املقيم في  ألوك A2 طر3ق 

بزموض، عي1 الدياب، الداض البيراء،
مغربي  الراجي،  املصطفى  السيد 
علي  شاضع   (8 في  املقيم  الجنسية، 
أئر  زاو3ة شاضع   ( الرازق شقة  عبد 

بنزضا1، املعاض3ف، الداض البيراء.
العلمي،  مشي�صي  ضشيد  السيد 
تجزئة  في  املقيم  الجنسية،  مغربي 
264، سيدي معروف،  ضقم  منظرنا، 

الداض البيراء.
قباج  امحمد  السيد  تعيي1  تم 

 ملجلس اإلداضة.
ً
ضئيسا

سيتم اإليداع القانوني أاملحكمة 
التجاض3ة أالداض البيراء.

سيتم تسجي1 الشركة في السج1 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي 

البيراء.
عن موجز وإشاضة.
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شركة انترفيد ماضوك
مقرها االجتماعي : 273 شاضع محمد 

الخامس الداضالبيراء
 DATASUB

SARL
تأسيس شركة

أموجب عقد عرفي مبرم في الداض 
 ،2122 فبراير   (4 أتاض3خ  البيراء 

ّسس :
ً
ب

دوشامب،  انتوني  السيد 
فرنسا  في  املولود  الجنسية،  فرن�صي 
املقيم   ،1971 فبراير   24 أتاض3خ 
 - دوكوملاض  ضوت  فرنسا2151-،  في 

88411  زونربت لونجمير.
مغربي  الرشدي،  اأراهيم  السيد 
الجنسية، املولود في تيزغرا1، تزنيت 
في  املقيم   ،(984 ماضس   29 أتاض3خ 
 ،2 البيراء  اقامة  الداضالبيراء، 
 ،5 شقة ضقم   ،7 عماضة    ،43 م.س 

الطاأق االول.
الشو3رف،   الصمد  عبد  السيد 
في  املولود  الجنسية،  مغربي 
الداضالبيراء أتاض3خ 29 يناير 988)، 
 ،96 املقيم في الداضالبيراء 52 زنقة 

جميلة 4 ق ج.

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
تتميز أما يلي :

.DATASUB SARL : اسم الشركة
غرض  يتمث1   : الشركة  غرض 
الشركة في ك1 من املغرب والخاضج في :
صناعة النسيح والجلود واملالبس 

بشك1 عام.
منتج  اي  وبيع  وشراء  تسو3ق 

نسيجي.
استيراد وتصدير جميع املنتجات 
النسيجية سواء كانت مصنعة ام غير 

مصنعة.
التأسيس  عمليات  جميع 
واملرافقة  والتدقيق  واالستشاضة 
او  للشركات  املوجهة  والتوظيف 
القانونية  الكيانات  او  االداضات 
او  االفراد  او  الخاصة  او  العمومية 

الشركات.
انشاء وتشغي1 الوكاالت واملكاتب 
واملستودعات لتسهي1 تحقيق هدف 

الشركة.
واملنتجات  املواد  جميع  دضاسة 
بشك1  املرتبطة  واللوازم  واالشياء 
أاألنشطة  مباشر  غير  او  مباشر 
فيها  والبحث  اعاله،  املذكوضة 
وتسو3قها  وتصنيعها  وتصميمها 

ومعالجتها وتحو3لها وشرائها وبيعها.
الصفقات  جميع   وتنفيذ  اأرام 
املتعلقة  الخاصة  او  العمومية 

أاالنشطة املذكوضة.
واستئجاض  وتاجير  وحيازة  انشاء 
املؤسسات  جميع  وتشغي1  وتركيب 
أاحدى  املتعلقة  والوضش  واملعام1 

االنشطة املذكوضة.
بواستغالل شراء  او   حيازة 
او تفو3ت جميع العمليات وبراءات   
االنشطة  بهذه  املتعلقة  االختراع 
لحساب الشركة حصر3ا وليس للغير.
املشاضكة املباشرة او غير املباشرة 
للشركة في جميع العمليات املتعلقة 
أالنشاط املذكوض، والسيما عن طر3ق 
انشاء شركات جديدة او املساهمة او 
االسهم  الرعاية او االكتتاب او شراء 
او  االدماج  او  الشركات  حقوق  او 
التحالف او الشراكة في املساهمة او 

غير ذلك.
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أاي  القيام  عام،  وبشك1 

 معاملة تجاض3ة او صناعية او أحر3ة

  او منقولة او عقاض3ة  او مالية، تتعلق 

بشك1 مباشر او غير مباشر أاألغراض 

ا1  يحتم1  التي  او  اعاله،  املذكوضة 

تعزز تحقيقها وتطو3رها، وكذلك اي  

مساهمة مباشرة او غير مباشرة، أاي 

شك1 من االشكال، سواء في الشركات 

مماثلة اهداف  لتحقيق  تسعى   التي 

 او ذات صلة.

املقر الرئيس :

 : في  الرئي�صي  املقر  يوجد 

 ،2 تجزئة الحمراء   49 الداضالبيراء 

عي1 الشق الطاأق 4.

الشركة  ضاسمال  حدد   : ضاسمال 

مقسم  دضهم،   311.111 مبلغ  في 

دضهم   3111 أقيمة  حصة   111 الى 

ومدفوعة  مكتتبة  حصة،  لك1 

حسب  للشركاء  أالكام1 ومخصصة 

مساهمتهم كما يلي :

انتوني دوشامب : 33 حصة.

اأراهيم الرشدي : 34 حصة.

عبد الصمد الشو3رف : 33 حصة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

املالية  السنة  وتنتهي  ديسمبر،   3(

االولى في )3 ديسمبر 2122.

كمسيرين  تعيي1  تم   : االداضة 

اأراهيم  سنوات،   3 ملدة  شر3كي1 

الرشدي وعبد الصمد الشو3رف.

من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

حالتي  أاستثناء  النهائي،  تاسيسها 

الح1 املبكر او التمديد.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

ماضس   (4 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 817361.

السج1  في  الشركة  تسجي1  تم 

 ،2122 ماضس   (4 أتاض3خ  التجاضي 

تحت ضقم )53596.
االداضة

201 P

انترفيد ماضوك

مقرها : 273 شاضع محمد الخامس الداضالبيراء

 STE GE RENEWABLE
 MAROC

.S.A.S
شركة مساهمة مبسطة

ضاسمالها : 921.111 دضهم
مقرها الرئي�صي : الداضالبيراء 
-21191 عماضة لوشادو تجزئة 

التوفيق سيدي معروف
السج1 التجاضي عدد : 293845

اعال1 نشر
االستثنائي  العام  الجمع  عاين 
8 نونبر 2121 االنتهاء  املنعقد أتاض3خ 
 311.111 من  ضاسمال  ضفع  من 
دضهم عن طر3ق   921.111 دضهم الى 
 621.111 قدضها  نقدية  مساهمة 
من  املذكوضة  الز3ادة  وتمت  دضهم. 
خالل انشاء 621 سهم جديد أقيمة 
تم  وبالتالي  منها،  لك1  دضهم   1111
النظام  من  و7   6 املادتي1  تعدي1 

االسا�صي.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ديسمبر   (6 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2121، تحت ضقم 814456.
عن موجز واشاضة

202 P

انترفيد ماضوك

مقرها : 273 شاضع محمد الخامس الداضالبيراء

 STE GE RENEWABLE
 MAROC

S.A.S
شركة مساهمة مبسطة

ضاسمالها : 921.111 دضهم
مقرها الرئي�صي : الداضالبيراء 
-21191 عماضة لوشادو تجزئة 

التوفيق سيدي معروف
السج1 التجاضي ضقم : 293.845

اعال1 نشر
االستثنائي  العام  الجمع  قرض 

أتاض3خ 23 ديسمبر 2121 تسجي1 :
من  اعتباضا  للشركة  املبكر  الح1 

)3 ديسمبر 2121.

 : العام  الرئيس املدير  مهام  انهاء 
السيد ضضا الزنيدي.

 : مهام املدير العام املفوض  انهاء 
السيد يوسف صاأري.

 : الحساأات  مراقب  مهام  انهاء 
.DELOITTE

السيد جا1 لوي   : تعيي1 مصف 
املولود  الجنسية،  فرن�صي  تي�صي، 
سبتمبر   (9 أتاض3خ  الداضالبيراء  في 
947)، املقيم في الداضالبيراء، 273 

شاضع محمد الخامس.
 : التصفية  مقر  تحديد 
 GENERAL ELECTRIC لدى 
 ،INTERNATIONAL INC
عماضة  ماض3نا،  الداضالبيراء 
الطاأق  و8)،   (7 ضقم   ،3 كريسطال 
الداضالبيراء  املوحدين  شاضع   ،3

.21131
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ماضس    24 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2122، تحت ضقم 8889)8.
عن موجز واشاضة

203 P

انترفيد ماضوك
مقرها : 273 شاضع محمد الخامس الداضالبيراء

 STE QUALICONSULT
 EXPLOITATION MAROC

 SARL
ضاسمالها : 511.111 دضهم

مقرها االجتماعي : الداضالبيراء 
-21271  تجزئة منظرونا، حصة ضقم 

2 311 سيدي معروف
السج1 التجاضي ضقم : 83).334

اعال1 االشهاض
العادي  غير  العام  الجمع  قرض 
 ،2121 فبراير   (7 أتاض3خ  املنعقد 
استمراض الشركة ضغم ضياع اكثر من 

3/4 ضاسمال.
القانوني  االيداع  انجاز  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
اأر13    (9 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2121، تحت ضقم 774937.
عن موجز واشاضة

204 P

انترفيد ماضوك

مقرها : 273 شاضع محمد الخامس الداضالبيراء

 STE QUALICONSULT

 EXPLOITATION MAROC
 SARL

ضاسمالها : 511.111 دضهم

مقرها االجتماعي : الداضالبيراء 

-21271  تجزئة منظرونا، حصة ضقم 

2 311 سيدي معروف

السج1 التجاضي ضقم : 83).334

اعال1 االشهاض
العادي  غير  العام  الجمع  قرض 

 ،2121 يونيو   31 أتاض3خ  املنعقد 

استمراض الشركة ضغم ضياع اكثر من 

3/4 ضاسمال.

القانوني  االيداع  انجاز  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 

اكتوبر   28 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2121، تحت ضقم 797999.
عن موجز واشاضة

205 P

انترفيد ماضوك

مقرها : 273 شاضع محمد الخامس الداضالبيراء

 STE CIVILE IMMOBILIERE

 HAMA
شركة مدنية عقاض3ة 

ضاسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : الداضالبيراء عي1 

السبع، شاضع الحاج احمد مكواض 

ضقم )7

السج1 التجاضي ضقم : 55).373

اشعاض أاعال1
العادي  غير  العام  الجمع  قرض 

 ،2121 يونيو   31 أتاض3خ  املنعقد 

استمراض الشركة ضغم ضياع اكثر من 

3/4 ضاسمال.

القانوني  االيداع  انجاز  تم 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 

نونبر    (9 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2121، تحت ضقم 754441.
عن موجز واشاضة

206 P
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انترفيد ماضوك

مقرها : 273 شاضع محمد الخامس الداضالبيراء

 STE QUALICONSULT
 CINSTRUCTION MAROC

 SARL
ضاسمالها : 811.111 دضهم

مقرها االجتماعي : الداضالبيراء 
-21191  تجزئة مانداضونا، حصة 

ضقم 2.311 سيدي معروف
السج1 التجاضي ضقم : 92.211

اعال1 االشهاض
العادي  غير  العام  الجمع  قرض 
 ،2121 يونيو   31 أتاض3خ  املنعقد 
استمراض الشركة ضغم ضياع اكثر من 

3/4 ضاسمال.
القانوني  االيداع  انجاز  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
اكتوبر   28 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

2121، تحت ضقم 797998.
عن موجز واشاضة

207 P

بنترفيد ماضوك

273، شاضع محمد الخامس، الداض  البيراء

ELODIE CANTAREL شركة
شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها : 511.111 دضهم

املقر االجتماعي : الداض البيراء، زنقة 
أاب املندب

السج1 التجاضي ضقم 231.467
وغير  العادي  العام  الجمع  إ1 
يونيو   31 أتاض3خ  املنعقد  العادي 
2121، قد قرض استمراض الشركة ضغم 

ضياع بكثر من 3/4 ضبس املال.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
يوليو   26 أتاض3خ  البيراء  أالداض 

2121، تحت ضقم 787921.
عن موجز وبيا1

208 P

COMITATUS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (8 أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
الشركاء  قرض  أالرباط،   2122 ماضس 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
قانونها  على  واملصادقة  محدودة 

األسا�صي ذو املميزات التالية :

.COMITATUS : التسمية

املقر االجتماعي : الرباط، 5) شاضع 

األأطال، ضقم 4، بكدال.

االستشاضة،   : االجتماعي  الهدف 
القطاعية  الدضاسة  التدض3ب، 

والتنمو3ة.
في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم،   111.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة.
مدة الشركة : 99 سنة، اأتداء من 

تاض3خ تأسيسها النهائي.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ضضا أنياسي1.
السنة االجتماعية : تبتدب من فاتح 
ك1  من  ديسمبر   3( في  وتنتهي  يناير 

سنة.
األضباح : بعد خصم 5% من األضباح 
لتكو3ن االحتياط القانوني يوزع الباقي 
ك1  حصص  حسب  الشركاء  على 

واحد منهم.
تم اإليداع القانوني يوم 23 ماضس 
لدى كتاأة الربط أاملحكمة   2122

التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 2142.
209 P

GEDISMA
SARL

الربسمال : 111.111 دضهم
املقر الجتماعي : املغرب العربي ب 2 

عماضة 23 شقة 11 القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
العام  الجمع  عقد  أموجب 
فبراير   25 أتاض3خ  املؤضخ  التأسي�صي 
2122، تأسست شركة ذات مسؤولية 

محدودة في الخصائص  التالية :
اسم  الشركة  تحم1   : التسمية 

.GEDISMA SARL
لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 
العمليات  الخاضج  في  كما  املغرب  في 

التالية :
وانشطة  واالستشاضات  البرمجة 

اخرى للمعلوميات.
أيع بجهزة الكمبيوتر.

املعامالت  جميع  عام  بشك1 
واملالية  والصناعية  التجاض3ة 
غير  بو  مباشر  بشك1  والعقاضات 

مباشر.

الربسمال   : االجتماعي  الراسمال 
مقسمة  دضهم   111.111 في  محدد 
على 1111 حصة من فئة 111 دضهم 

للحصة الواحدة على الشك1 التالي :
موحى ضز3ك 811 حصة.

حسناء عزاوي 211 حصة.

أما مجموعه 1111 حصة.
املقر  يوجد   : االجتماعي  املقر 
املغرب   : أالقنيطرة  االجتماعية 
 11 شقة   23 عماضة   2 ب  العربي 

القنيطرة.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة اأتداءا من يوم التأسيس.
ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلداضة 
غير  ملدة  ضز3ك  موحى  املسؤول 

محدودة.
القانوني  لالحتياط   %5  : األضباح 
لقراض  تبعا  يراف  بو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 
 ،1227 تحت ضقم   ،2122 ماضس   22

السج1 التجاضي ضقم )6467.
أمثاأة أيا1 ومقتطف

210 P

OMAR INVEST
SARL AU

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : بليانس داضنا مهدية 

8C متجر ضقم 2 الطاأق األض�صي 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو1 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر3ك 

التالية :
 OMAR INVEST  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر3ك وحيد.
داضنا  بليانس   : االجتماعي  املقر 
الطاأق   2 ضقم  متجر   8C مهدية 

األض�صي القنيطرة.

موضوع الشركة : تحو13 األموال.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

عمر  السيد  إلى  بسند   : التسيير 
البختي.

التجاضي  أالسج1  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 64733 أتاض3خ 28 ماضس 2122.
211 P

STE ELECTRO ELVA
SARL AU

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : زنقة بحمد شوقي 

ومحمد غرنيط ألوك C إقامة 
الليمو1 فال فلوضي مكتب 7 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو1 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر3ك 

التالية :
 ELECTRO ELVA  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة بشر3ك وحيد.
بحمد  زنقة   : االجتماعي  املقر 
 C ألوك  غرنيط  ومحمد  شوقي 
إقامة الليمو1 فال فلوضي مكتب 7  

القينطرة.
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 
بها  يعم1  التي  الكهربائية  التركيبات 

بق1 من عشرة بشخاص.
صيانة  بو  زضاعة  في  املقاولة 

املتنزهات والحدائق والطرق.
االستيراد والتصدير.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.
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السيد  إلى  بسند   : التسيير 
موحسي1 الوضدي.

التجاضي  أالسج1  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 64675 أتاض3خ 22 ماضس 2122.
212 P

RENOMAISON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : عماضة 172 شقة 

ضقم 11 الطاأق الثاني GH93 إقامة 
الكولف القنيطرة

السج1 التجاضي ضقم 62295 
القنيطرة

الح1 املبكر للشركة
أمقت�صى محرر الجمع العام الغير 
 RENOMAISON لشركة  العادي 

SARL، تقرض ما يلي :
املبكر  الح1  على  املصادقة 

للشركة.
 CHAKKAF السيدة  تعيي1 

FOUZIA، أصفته مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

أالعنوا1 التالي :
الطاأق  عماضة 172 شقة ضقم 11 
الكولف  إقامة   GH93 الثاني 

القنيطرة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضقم  تحت  أالقنيطرة  االأتدائية 

.91242
213 P

 MAAMOURA AGRICOLE
SERVICES

INTERNATIONAL MASI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر3ك وحيد
ضاسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : 26 زنقة اأن 
ببي زضعة 39 شاضع موالي عبد 

العز3ز و86 مكرض شاضع موالي عبد 
الرحما1 عماضة D ضقم 2 القنيطرة

تأسيس شركة
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالقنيطرة تم وضع القانو1 األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر3ك 

التالية :

 MAAMOURA  : التسمية 
AGRICOLE SERVICES

 INTERNATIONAL MASI SARL
.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك1 
املسؤولية املحدودة بشر3ك وحيد.

املقر االجتماعي : 26 زنقة اأن ببي 
العز3ز  عبد  موالي  شاضع   39 زضعة 
و86 مكرض شاضع موالي عبد الرحما1 

عماضة D ضقم 2 القنيطرة.
موضوع الشركة : مقاول في تسيير 

االستغالل الزضاعي.
مستغ1 الغاأات.

صيانة  بو  غرس  في  مقاول 
املنتزهات والحدائق والطرق.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

ضكاز  السيد  إلى  بسند   : التسيير 
عبد الجلي1.

التجاضي  أالسج1  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 64735 أتاض3خ 28 ماضس 2122.
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مكتب األستاذة هند الحيمر موثقة أالقنيطرة

اورو ازورو دملاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 211.111 دضهم
مقرها االجتماعي : القنيطرة، 

املنطقة الصناعية ساأقا
A الساكنية

ضقم السج1 التجاضي : 59137
أموجب عقد صدقة السهم من 
بليسيو  طرف السيد دي ضوزا ضوكو 
موض3ز3و  ضوزا  دي  السيد  لصالح 
بي  سهما اجتماعيا،   51 بنجيلز من 
في  من ضبس املال الذي يمتلكه   %5
دملاضي«  ازوضو  »اوضو  شركة  كام1 
مسجلة   2121 ديسمبر   (4 أتاض3خ 
 ،2122 يناير   3 أتاض3خ  القنيطرة  في 
2121-1144282- املداخي1  سج1 
3123 األمر أالصرف 2121/41888.

من  أموجب عقد صدقة ألسهم 

طرف السيد كافتايو جانلوكا لصالح 

سهما   51 من  أاولو  كفتايو  السيد 

املال  ضبس  من   %5 بي  اجتماعيا، 

الذي يملكه أالكام1 في الشركة  »اوضو 

ديسمبر   (4 أتاض3خ  دملاضي«  ازوضو 

 3 2121 مسجلة في القنيطرة أتاض3خ 

يناير 2122، سج1 املداخي1 -2121

أالصرف  األمر   1144284-3123

.2121/41891

وبناء على عقد أيع بصلي أتاض3خ 25 

بغسطس 2121 مسج1 في القنيطرة 

سج1   ،2121 سبتمبر   2 أتاض3خ 

أالصرف  االمر   1131985 املداخي1 

28517 الضض متكونة من ثالث وضش 

متر   4651 نجاضة بملنيوم د أمساحة 

املنطقة  القنيطرة،  في  تقع  مربع، 

 ،A الساكنية  الساأقة،  الصناعية 

الرسم  تحت  »عمري«  اسم  تحت 

العقاضي ضقم 13/176744.

 (4 أتاض3خ  محرر  أموجب 

ديسمبر 2121، املسج1 في القنيطرة 

أتاض3خ 3 يناير 2122، سج1 املداخي1 

االمر   2121-1144287-3123

أالصرف 2121/41894 تقرض ما يلي :

اآل1  من  الشركة  إداضة  ستتم 

كافاتيو  السيد  قب1  من  فصاعدا 

أاولو والسيد دي ضوزا موض3ز3و بنجيلو 

كمدير3ن وشركاء.

ينقسم ضبس مال الشركة املذكوضة 

إلى 2111 سهم أقيمة 111 دضهم لك1 

على  اآل1  موزعة على شركائها  منها، 

النحو التالي :

951 حصة لفائدة السيد كفتايو 

جانلوكا.

951 حصة لفائدة السيد دي ضوزا 

ضوكو اليسيو.

51 حصة لفائدة السيد دي ضوزا 

موضيسيو انجلو.

51 حصة لفائدة السيد دي ضوزا 

موضيسيو انجلو.

حصة لفائدة السيد كفتايو   51

أاولو.

لشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
»اوضو ازوضو ديلماضي« من القنيطرة، 
إلى   42 ضقم   M ألوك  الحوز3ة 
القنيطرة  في  الواقع  الجديد  املبنى 
املنطقة الصناعية الساأقة، منطقة 

.A الساكنية
أالسج1  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  التجاضي 
 ،2122 يناير   11 أتاض3خ  أالقنيطرة 

تحت عدد ))).
للخالصة والبيا1

215 P

STE AEROFLUX
SARL AU

املقر االجتماعي : 5) زنقة سبو مركز 
املعامالت الشوب مكتب ضقم 2 

الطاأق 5 القنيطرة
السج1 التجاضي : 61287 القنيطرة

تحو13 املقر االجتماعي
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
 AEROFLUX لشركة  الغيرالعادي 

SARL AU تقرض ما يلي :
 (5 من  االجتماعي  املقر  تحو13 
الشوب  املعامالت  مركز  سبو  زنقة 

مكتب ضقم 2 الطاأق 5 القنيطرة.
العليا  املدينة   : الجديد  العنوا1 
 JG GARDEN إقامة   2 جبالة  زنقة 

متجر ضقم 2 القنيطرة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 28 ماضس 

2122، تحت ضقم 91874.
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BLUEFLEX
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر3ك الوحيد
ضبسمالها : 111.111 دضهم

مقرها االجتماعي : مكتب 9) شاضع 
عماضة 24-26 شاضع األميرة اللة 

عائشة، القنيطرة
تأسيس الشركة

أتاض3خ  أمقت�صى عقد عرفي حرض 
وسج1 أالقنيطرة   ،2122 ماضس   23
محدودة  لشركة  االسا�صي  القانو1 
املسؤولية تحم1 املواصفات التالية :
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.BLUEFLEX SARL AU : التسمية
الهدف : هدف الشركة :

تصنيع املنتوجات الحديدية.
تاجر مستوضج أيع نصف أالجملة.

مقاولة في االشغال املختلفة.
9) شاضع  : مكتب  املقر االجتماعي 
اللة  األميرة  شاضع   24-26 عماضة 

عائشة، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
في  حدد   : االجتماعي  املال  ضاس 
على  موزع  دضهم   111.111 مبلغ 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1111
للحصة الواحدة موزعة أي1 الشركاء 

على الشك1 التالي :
السيد أوز3ا1 عادل 1111 حصة.

املجموع : 1111 حصة.
قب1  من  الشركة  تداض   : اإلداضة 

املسير الوحيد :
السيد أوز3ا1 عادل.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : الحصص 
و3خصص  القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراض الشركاء.
أالسج1  الشركة  تسجي1  تم 
ماضس   31 التجاضي أالقنيطرة أتاض3خ 

2122، تحت ضقم 64797.
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ELIMRANY IKHWAN
ش ذ م م

تفو3ت حصص وتعيي1 املسير
الحصص  تفو3ت  أمقت�صى عقد 
ماضس   23 املبرم أالقنيطرة مؤضخ في 
تبعا  يلي  ما  تحديد  تم   ،2122

للمحرر :
تفو3ت السيد العمراني محمد ل 
 111 حصة لك1 منهن من فئة   151
حصة   51 تفو3ت  للواحدة،  دضهم 
لفائدة السيد العمراني علي وتفو3ت 
العمراني  السيد  لفائدة  حصة   51
لفائدة  حصة   51 وتفو3ت  سعيد 
السيد العمراني طاضق ليصبح التوزيع 

الجديد ل 1111 حصة كالتالي :
السيد العمراني علي 451 حصة.

العمراني سعيد 351 حصة.
العمراني طاضق 211 حصة.

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم   ،2122 ماضس   23 أالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تبعا للمحرر :
تسمية السيد العمراني علي مسير 

للشركة وإعطائه حق التوقيع.
محمد  العمراني  السيد  استقالة 

من مهامه أالشركة كمسيرة لشركة.
تم اإليداع القانوني لذى املحكمة 
أالسج1  وقيد  أالقنيطرة  االأتدائية 
ماضس   31 التجاضي أالقنيطرة أتاض3خ 

2122، تحت ضقم 91919.
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 TRADING COMPANY FOR
PULSES AND SPICES

ش ذ م م
تفو3ت حصص وتعيي1 املسير

الحصص  تفو3ت  أمقت�صى عقد 
ماضس   22 املبرم أالقنيطرة مؤضخ في 
تبعا  يلي  ما  تحديد  تم   ،2122

للمحرر :
تفو3ت السيد العمراني محمد ل 
4511 حصة لك1 منهن من فئة 111 
حصة   1511 دضهم للواحدة تفو3ت 
لفائدة السيد العمراني علي وتفو3ت 
1511 حصة لفائدة السيد العمراني 
حصة لفائدة   1511 سعيد وتفو3ت 

السيد العمراني طاضق.
ل  الجديد  التوزيع  ليصبح 

31.111 حصة كالتالي :
 13511 علي  العمراني  السيد 

حصة.
العمراني سعيد 11511 حصة.

العمراني طاضق 6111 حصة.
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم   ،2122 ماضس   22 أالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تبعا للمحرر :
تسمية السيد العمراني علي مسير 

للشركة وإعطائه حق التوقيع.
استقالة السيد ا لعمراني محمد 

من مهامه أالشركة كمسير لشركة.
تم اإليداع القانوني لذا املحكمة 
أالسج1  وقيد  أالقنيطرة  االأتدائية 
ماضس   31 التجاضي أالقنيطرة أتاض3خ 

2122، تحت ضقم 91911.
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ALUMINIUM VOLUBILIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : إقامة بليانس داضنا 
عماضة )A7 22/S شقة 7) القنيطرة

تأسيس شركة
مسج1  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو1 األسا�صي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

املواصفات التالية :
 ALUMINIUM  : التسمية 

.VOLUBILIS SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
بليانس  إقامة   : االجتماعي  املقر 
 (7 شقة   S1/22 A7 عماضة  داضنا 

القنيطرة.
موضوع الشركة : املقاولة في نجاضة 

األلومنيوم حديدي بو أالستيكي.
تاجر.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضاسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للواحدة.
املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد خالد   : التسيير 
ميمط والسيد منواض ضبيع محمد.

التجاضي  أالسج1  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 3)648 أتاض3خ 31 ماضس 2122.
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 GRAND TOWER
INVESTMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
أمساهم وحيد

ضبسمالها االجتماعي قدضه 111.111 
دضهم

املقر االجتماعي : 46 شاضع 
الزضقطوني، مكتب 6)-5)، الطاأق 

6 - الداض البيراء
في  عمال بعقد خاص تم توقيعه 
تم تأسيس شركة   ،2121 يوليو   29
أمساهم  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تتمث1 خصائصها فيما يلي :

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
مسؤولية محدودة أمساهم وحيد.

 GRAND TOWER  : التسمية 
.INVESTMENTS

بهداف الشركة :
غرض الشركة في ك1 من املغرب 

والخاضج :
املقاولة العامة للهندسة املدنية، 
الخاصة  بو  العامة  البناء  ألعمال 

أجميع بشكالها ؛
الترو3ج العقاضي أكافة بشكاله ؛

جميع العقاضات الحرر3ة  اقتناء 
كانت مبنية بو غير  بو القرو3ة سواء 
مبنية أقصد إعادة أيعها كما هي بو 

بعد تعديلها ؛
الحصول أأي شك1 من األشكال 
على ما تسمح أه اللوائح املعمول بها، 
يمنح  املال  ضبس  من  لجزء  ملجم1، 
السيطرة بو املشاضكة بو جزء بق1 من 
ضبس املال بو بصول ك1 الشركات بو 

املقاوالت املدضجة والغير املدضجة ؛
وإداضة وبيع بي مشاضكة في  اقتناء 

الشركات املدضجة بو غير املدضجة ؛
األوضاق  سوق  معامالت  جميع 
املالية وكذلك إداضة امللفات لحسابها 

الخاص بو نياأة عن بطراف ثالثة ؛
االستيراد والتصدير ؛

بو  التجاض3ة  املعامالت  جميع 
املالية بو املنقولة بو العقاض3ة املتعلقة 
كليا  مباشر،  غير  بو  مباشر  بشك1 
الشركة  بغراض  أأحد  جزئيا  بو 
والتي  صلة  ذات  بو  مماثلة  وبأشياء 
وتنمية  النمو  تعزز  ب1  املحتم1  من 

الشؤو1 االجتماعية.
شاضع   ،46  : االجتماعي  املقر 
الطاأق   ،16-15 مكتب  الزضقطوني، 

6، الداض البيراء.
الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 
في  تسجيلها  تاض3خ  من  سنة   99 ب 

السج1 التجاضي.
املساهمات :

طرف  من  لشركة  جلب  تم 
قدضه  نقدي  مبلغ  الوحيد  املساهم 
111.111 دضهم يمث1 كام1 ضبس مال 

الشركة.
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تم تحديد   : الربسمال االجتماعي 
ضبس املال أمبلغ 11.111 دضهم، وهو 
متساو3ة  بجزاء   1111 إلى  مقسم 
مكتتب  دضهم لك1 منها،   111 أقيمة 
مدفوع أالكام1 ومخصص  أالكام1، 
شركة  الوحيد،  للمساهم  أالكام1 

.ANFA REALTIES
املسير :

تم تعيي1 السيد  من اآل1،  اأتداء 
يونس السا�صي مسير قانونيا للشركة 
ستكو1 الشركة  لفترة غير محدودة، 
ملتزمة بشك1 صحيح أجميع  األعمال 

املتعلقة بها أتوقيع املسير.
في  القيد  ضقم   : القانوني  اإليداع 
 : البيراء  أالداض  التجاضي  السج1 

.538437
من بج1 التلخيص والنشر
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 STE HANIYA PLANTE
SARL

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
الرباط، أتاض3خ 21 فبراير 2122، قد 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.HANIYA PLANTE : التسمية

الهدف االجتماعي : 
البستنة )معدات ولوازم).
زضاعة )صيانة ومنتجات).

استرداد وتصدير.
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة.
السيد التهامي البركي 1111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
املقر : عماضة 31 شقة ضقم 8 زنقة 
موالي احمد لوكيلي حسا1، الرباط - 

11111 - املغربي.
املسير : التهامي البركي.

 : التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 
.(58963
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NAPRO10
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها 2.111.111 دضهم

14 Rue Zalagh Apt N°9 Agdal 
Rabat

السج1 التجاضي : 154727 
غير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
 ،2122 يناير   (3 أتاض3خ  العادي 
ذات  شركة   NAPRO11 لشركة 
ضبسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

2.111.111,11 دضهم.
تقرض ما يلي :

الحصص  أيع  على  املوافقة 
االجتماعية أي1 : 

 MEDITERRAEAN AND شركة 
 AFRICAN FOOD INVEST SARL
 UNITED PME SARL AU  وشركة AU

4141 حصة.
مسؤولية  ذات  شركة  تحو13 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشر3ك وحيد.
لشركة  األسا�صي  النظام  تحيي1 
ذات مسؤولية محدودة بشرك وحيد.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
أتاض3خ  الرباط  في  التجاض3ة  املحكمة 
29 ماضس 2122 تحت ضقم 123376.
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 MOROCCAN ESPORTS
CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ضبسمالها 111.111 دضهم

21، زنقة بكلما1 سيدي علي
شقة 4، بكدال - الرباط

السج1 التجاضي : 151141
شهادة التعر3ف املوحد 
112747546111115

أيع الحصص االجتماعية 
غير  العام  الجمع  ملداوالت  تبعا 
 ،2121 ديسمبر   (7 أتاض3خ  العادي 
 MOROCCAN ESPORTS لشركة 
ذات  شركة   CORPORATION
ضبسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

111.111 دضهم.

تقرض ما يلي :
الحصص  أيع  على  املوافقة 

االجتماعية أي1 : 
والسيد  الكباح  املهدي  السيد 

محمد أوصفيحة )67)) حصة.
والسيد  حموكا  عثما1  السيد 

محمد أوصفيحة )67)) حصة.
القانو1  من  و7   6 الفص1  تغيير 

األسا�صي.
تحيي1 النظام األسا�صي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
أتاض3خ  الرباط  في  التجاض3ة  املحكمة 
6) ماضس 2122 تحت ضقم 123156.

أمقت�صى مقتطف وبيا1

224 P

MAPITERRE
SARL.AU

أمقت�صى جمع عام استثنائي حرض 
في الرباط 28/13/2122 قرض الشر3ك 
 MAPITERRE للشركة  الوحيد 

SARLAU ما يلي :
 42 من   : املقر االجتماعي  تحو13 
عماضة 94 شقة 5 الطاأق االول زنقة 
مح1  الى  الرباط  املحيط  حي  ناأولي 
ضقم )65 بم1 2 ألوك س حي يعقوب 

املنصوض الرباط.
القانو1  من   4 املادة  تعدي1 

األسا�صي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   11/14/2122 أتاض3خ 

.123451
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األستاذة ساضة الجوهري
موثقة

MRJ TAILORING شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ش.م.م
ضبسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : الرباط، بكدال
21، شاضع األطلس

سج1 تجاضي عدد 141283
تغيير املقر االجتماعي للشركة

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

 ،2121 بكتوبر   (5 في  أالرباط 
،2121 بكتوبر   28 أتاض3خ   مسج1 
OR : 36119 RE : 4611 قرض الشركاء 
في شركة MRJ TAILORING ش.م.م، 
ومقرها  دضهم،   111.111 ضبسمالها 
 ،(5 بكدال،  أالرباط،  االجتماعي 
شركة  عند   4 ضقم  األأطال،  شاضع 
APIMO SERVICES، نق1 مقرها من 
العنوا1 السالف الذكر إلى العنوا1 
شاضع   ،21 بكدال،  الرباط،   : التالي 

األطلس.
القانو1  من   4 الفص1  تغيير  تم 

األسا�صي للشركة.
االجتماعي  املقر   :  4 الفص1 

للشركة :
للشركة  االجتماعي  املقر  حدد 
أالرباط، بكدال، 21، شاضع األطلس.

يبقى أاقي الفص1 أدو1 تغيير.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  القانوني 
 ،2122 ماضس   31 أتاض3خ  أالرباط 

تحت ضقم 2347.
مقتطف وبيا1

226 P

LIBENS CONSULTING
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
111.111 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3EME ETAGE
 IMM N°31 APT N°7 ANGLE

 RUE MOULAY ABDELHAFID ET
 RUE YOUSSEF BEN TACHAFINE

HASSAN RABAT
RC : 115885

أتاض3خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
الشر3ك  قرض   ،2122 فبراير   (5

الوحيد ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 

إلى العنوا1 اآلتي :
 ،31 العماضة ضقم   ،3 الطاأق ضقم 
الشقة ضقم 7 تقاطع زنقة موالي عبد 
تاشفي1  أن  وزنقة يوسف  الحفيظ 

حسا1 الرباط.
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تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة 

حتى يتسنى له األخذ أاملتغير بعاله.

املحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2257.
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MARZAK CONTROL

SARL

ضبسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : تجزئة إيما1

ضقم 7 الشقة ضقم 2 الطاأق األول 

تماضة

أتاض3خ عرفي  عقد   أمقت�صى 

تم تأسيس شركة  فبراير 2122،   22

كونترول«  »مرزاق  اسم  تحم1 

ش.ذ.م.م تتوفر على املميزات التالية :

املقر االجتماعي : تجزئة ايما1 ضقم 

7 الشقة ضقم 2 الطاأق األول تماضة.

بو  مراقب   : االجتماعي  الهدف 

مقاول صيانة السياضات واألجهزة.

مدة االستمراض : 99 سنة.

دضهم   111.111  : املال  ضبس 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

دضهم موزع كما يلي :

السيد مرزاق مونير 331 حصة.

السيد مرزاق التهامي 341 حصة.

السيد مرزاق خالد 331 حصة.

تم تعيي1 السيد مونير   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  مرزاق 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

لتكو3ن   %5 بعد اقتطاع   : األضباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السج1  تحت  أتماضة  االأتدائية 

التجاضي ضقم 35849).
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 NEW DETROIT DESIGN
IDEAS
SARL

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : تجزئة الشباكي
ضقم 2 مح1 ضقم 2 حي واد الدهب

تماضة
أتماضة،  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أتاض3خ فاتح ماضس 2122، قرض شركاء 
ايدياس«  ديتروا ديزاين  »نيو  شركة 
مسؤولية  ذات  »شركة  ش.ذ.م.م 

محدودة« ما يلي :
 NEW  : تغيير تسمية الشركة من 
إلى   DETROIT DESIGN IDEAS

.BENSA KITCHEN
تعدي1 القانو1 األسا�صي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
7768 في  االأتدائية أتماضة تحت ضقم 

24 ماضس 2122.
229 P

 ASRA - SERVICES
ADMINISTRATIFS

SARL
أمقت�صى عقد توثيقي في الرباط 
أتاض3خ 4 ماضس 2122 قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة .
الهدف االجتماعي : 

من  وغيرها  اإلداض3ة  األنشطة 
بنشطة دعم األعمال.

وإعدادها  املستندات  تصو3ر 
وغير ذلك من بنشطة الدعم املكتبي 

املتخصص.
املكتبية  اإلداضة  الخدمات 

املشتركة.
دضهم   11.111  : ضبسمال الشركة 
مقسمة إلى 111 دضهم حصة من فئة 

111 دضهم للحصة الواحدة.
 RAYMOND السيد 

BROUILLARD : 81 حصة.
السيدة بسماء أنبال : 21 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض3خ وضع 

السج1 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
زاو3ة   7( الطاأق الثالث،   : املقر 

بز3الل  الخامس وزنقة  شاضع محمد 

الداض البيراء.

املسير : السيدة بسماء أنبال.
 : التجاضي  أالسج1  التقييد  ضقم 

.53677(
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TSP HABIB COM

 ECOLE PROFESSIONNELLE
 D’AUDIOVISUEL ET DE

GRAPHISME
EPAG SARL AU

املحرر  أمقت�صى   : بوال 

لشركة  االستثنائي  العام  للجمع 

 ECOLE PROFESSIONNELLE

 D’AUDIOVISUEL ET DE

والكائن   GRAPHISME - EPAG

الخامس  محمد  شاضع   285 مقرها 

الرباط،  حسا1   11-12-13 الشقة 

أتاض3خ 21 فبراير 2122 قرض الشر3ك 

الوحيد للشركة ما يلي :

إنشاء فرع :
إنشاء فرع في عماضة ضقم 28 زنقة 

وجدة حسا1 الرباط.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

أاملحكمة التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 

123283 أتاض3خ 24 ماضس 2122.

231 P

FISCOGEF

Tél : 15.22.27.49.96

PACO FOOD
RC : 291731

املقر االجتماعي : 5) زنقة لحسن 

البصري إقامة كوت داضجو الطاأق 

الثاني ضقم )) شاضع بنفا

الداض البيراء

الوحيد  املسير  قراض  أمقت�صى 
للشركة أتاض3خ فاتح ماضس 2122 قرض 

ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 
إلى :

 4 الشقة   2 الطاأق   6 إقامة لينا 
الداض  الشق  عي1  كاليفوضنيا  جنا1 

البيراء.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض3خ البيراء  أالداض   التجاض3ة 
28 ماضس 2122 تحت ضقم 9343)8.

من بج1 النشر
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FISCOGEF
Tél : 15.22.27.49.96

METANJI
RC : 291731

التصفية النهائية
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
قرض   2122 ماضس   (7 املنعقد أتاض3خ 

مساهمو شركة METANJI ما يلي :
املوافقة على تقر3ر املصفي.

قف1 تصفية الشركة.
التجاضي  السج1  على  التشطيب 

ضقم 128291.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض3خ البيراء  أالداض   التجاض3ة 
28 ماضس 2122 تحت ضقم 819341.

من بج1 النشر
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FISCOGEF
Tél : 15.22.27.49.96

AL OUM PRIVE
RC : 173695

للجمع  العرفي  العقد  إطاض  في 
فبراير   21 ليوم  االستثنائي  العام 
2122 لشركة AL OUM PRIVE ذات 
أالداض  الكائنة  محدودة  مسؤولية 
و34   33 تجزئة ألكبير ضقم  البيراء 

عي1 الشق.
ب  الشركة  ضبسمال  في  الز3ادة 
 9811 دضهم وذلك أخلق   981.111
فئة  من  جديدة  اجتماعية  حصة 
محرضة أكاملها  دضهم للواحدة،   111
عن طر3ق تحو13 مباشر إلى حصص 
من  املأخوذة  القيمة  لهذه  جديدة 

متبقي »الرصيد املنقول«.
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تغيير البند السادس والسابع من 

القانو1 األسا�صي.

تحيي1 القواني1 األساسية للشركة 

وفق التعديالت املنصوص عليها.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض3خ البيراء  أالداض   التجاض3ة 

28 فبراير 2122 تحت ضقم 814751.
من بج1 النشر
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FISCOGEF

Tél : 15.22.27.49.96

AMT IMMOBILIER
RC : 537541

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أالداض 

تم   2122 ماضس   7 أتاض3خ  البيراء 

تأسيس شركة أاملواصفات التالية :

AMT IMMOBILIER : التسمية

املقر االجتماعي : )8 زنقة الهدهد 

الداض البيراء.

اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 

العقاضي.

ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.

الربسمال : 91.111 دضهم مقسمة 

إلى :

دضهم   111 فئة  من  حصة   311

للسيد عادل الطاهري.

دضهم   111 فئة  من  حصة   311

للسيد مهدي الطاهري.

دضهم   111 فئة  من  حصة   311

للسيد بمي1 الطاهري.

عادل  السيد  تعيي1   : التسيير 

ملدة  للشركة  وحيد  مسير  الطاهري 

غير محدودة.

أاملحكمة   : القانوني  اإليداع 

 24 يوم  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8789)8.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

السج1 التجاضي : )53754.
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FISCOGEF
Tél : 15.22.27.49.96

IBN HAYYAN PRIVE
RC : 367447

في إطاض العقد العرفي للجمع العام 
 2122 فبراير   (7 ليوم  االستثنائي 
ذات   IBN HAYYAN PRIVE لشركة 
وحيد  وشر3ك  محدودة  مسؤولية 
تجزئة ألكبير  الكائنة أالداض البيراء 
عي1  ماضس   2 شاضع  و34   33 ضقم 

الشق.
ب  الشركة  ضبسمال  في  الز3ادة 
 81.111 من  لنقله  دضهم   521.111
دضهم إلى 611.111 دضهم وذلك أخلق 
حصة اجتماعية جديدة من   5211
محرضة  للواحدة،  دضهم   111 فئة 
أكاملها عن طر3ق تحو13 مباشر إلى 
حصص جديدة لهذه القيمة املأخوذة 
عن طر3ق ضم ديو1 متراكمة لفائدة 

الشركاء اتجاه الشركة.
القانو1  من   7 البند  تغيير 

األسا�صي.
تحيي1 القواني1 األساسية للشركة 

وفق التعديالت املنصوص عليها.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض3خ البيراء  أالداض   التجاض3ة 
25 فبراير 2122 تحت ضقم 4585)8.

من بج1 النشر
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 15.37.91.29.78
GSM : 16.61.25.96.46

STE AMMOUCH TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
العنوا1 : سيدي عالل التازي املركز 

سوق بضبعاء
س.ت : 27461

أتاض3خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
بسوق  واملسج1   2121 نوفمبر   9
 ،2121 نوفمبر   11 أتاض3خ  بضبعاء 
وضع القانو1 األسا�صي لشركة ذات 
 AMMOUCH محدودة  مسؤولية 

TRANS حيث تم ما يلي :

تأسيس شركة تحم1 الخصائص 

التالية :

 AMMOUCH  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

مسؤولية محدودة.
 111.111 في  حدد   : املال  ضبس 

قسمة   1.111 إلى  مقسمة  دضهم 

اجتماعية من فئة 111 دضهم لفائدة :

 511  : السيدة القاسمية عموش 

حصة.

السيد كني1 نجيب : 251 حصة.

السيد كني1 حسن : 251 حصة.

الهدف : نق1 املستخدمي1.

عالل  سيدي   : االجتماعي  املقر 

التازي املركز سوق بضبعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيير : عي1 السيد كني1 محمد 

أطاقته G32922 مسير للشركة.

التسجي1  مع  القانوني  اإليداع 

أالسج1 التجاضي تم أكتاأة الربط 

بضبعاء  بسوق  االأتدائية  أاملحكمة 

تحت عدد   2121 نوفمبر   (6 أتاض3خ 

و27461  الترتيبي  أالسج1   684

أالسج1 التحليلي.
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ديوا1 األستاذ خلي1 متحد

موثق أوجدة

شاضع محمد الخامس إقامة البركة الطاأق 

األول ضقم 6

شركة الروكاد دو مرجان
ش.ذ.م.م

ضبسمالها االجتماعي : 311111 

مقرها االجتماعي : 42 شاضع 

الدضفوفي شقة ضقم 9

السج1 التجاضي : 21139

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

الضوكاد  »شركة  لشركة  االستثنائي 

9) و22  دو مرجا1« ش.ذ.م.م أتاض3خ 

أتاض3خ  أوجدة  مسج1   2122 فبراير 

ضقم  اإليداع  سج1   2122 ماضس   3

4498 األمر أاستخالص 5191.

تمت املصادقة على :
دضدوض  العز3ز  عبد  السيد  تعيي1 

كمسير غير شر3ك في الشركة.
الوثائق القانونية للشركة  إمراء 

من طرف املسيرين من أي1 ثالثة.
الفص1  تعدي1  تم  ذلك  إثر  على 

4) من القانو1 األسا�صي للشركة.
تم اإليداع القانوني أكتاأة ضبط 
أتاض3خ أوجدة  التجاض3ة   املحكمة 

6) ماضس 2122 تحت ضقم 279.
نسخة قصد النشر والبيا1

األستاذ خلي1 متحد
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AGRI FIRDAOUS
ش.م.م ش.و

تجزئة األما18GH 1، عماضة 46)
ضقم )، مكتب )، عي1 السبع

الداض البيراء
تأسيس شركة

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 22 
ماي 2115 تم إنجاز القانو1 األسا�صي 
لشركة محدودة املسؤولية للشر3ك 

الوحيد، ذات املميزات التالية :
 AGRI FRIDAOUS  : التسمية 

ش.م.م ش.و.
الهدف : التجاضة العامة.

األما1  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
46)، ضقم )، مكتب  عماضة   ،18GH

)، عي1 السبع، الداض البيراء.
املدة : 66 سنة اأتداء من تاض3خ 

التأسيس.
دضهم   111.111  : الربسمال 
 111 حصة أقيمة   1111 مقسم إلى 

دضهم للحصة لصالح :
 1111 امللياني  العربي  السيد 

حصة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
التسيير : السيد العربي امللياني.

ولقد تم تقييد الشركة أالسج1 
االأتدائية  أاملحكمة  التجاضي 
أالقنيطرة تحت ضقم 329339 أتاض3خ 

8) يونيو 2115.
239 P
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TRAITEUR TOUISSI
أحسب محرر اجتماع الجمعية 
أتاض3خ العادية  غير   العمومية 
أتاض3خ  واملسج1   2121 ديسمبر   22
الشركة  أمقر   2121 فبراير   (6

الرئي�صي فقد تقرض :
تحديث النظام األسا�صي للشركة 
القديم  االجتماعي  املقر  لتحو13 
زنقة بكلما1 سيدي علي الطاأق   43
املقر  إلى  الرباط   22 ضقم  املكتب   3
تجزئة  ف   211 السكن  الجديد 

الفر1 عي1 عودة.
املحكمة  لدى  اإلقراض  وضع  تم 
التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 491871.
240 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E شاضع الحسن الثاني، طر3ق الشاطئ، العماضة
ضقم 2، الطاأق األول، جناح ب، الصخيرات

OUJIT LUXURY CAR
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شر3ك منفرد
 ضبسمالها : 511.111 دضهم

مقرها االجتماعي : منطقة حي 
 النهرة )، مجموعة العهد، 

ضقم 171، الرباط
ضقم السج1 التجاضي : 159183

تأسيس شركة
.OUJIT LUXURY CAR : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة وذات شر3ك منفرد.
وجيت  السيد   : الوحيد  الشرك 

ادضيس.
الهدف االجتماعي : كراء السياضات 

أدو1 سائق.
ضبسمال الشركة : 511.111 دضهم 
فئة  من  حصة   5111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي : منطقة حي النهرة 

)، مجموعة العهد، ضقم 171 الرباط.
التسيير : سيتم تسيير الشركة من 
طرف السيد وجيت عثما1 ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني أاملحكمة التجاض3ة أالرباط.

 ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
التجاضي  السج1  في  التقييد  تم 
أاملحكمة التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 

159183 أتاض3خ 29 ماضس 2122.
241 P

AFIFI CONSULTING

MONEY MULTISERVICE
SARL

تبعا ملقرضات الجمع العام لشركاء 
 2122 ماضس   3 في  أالرباط  املسج1 

تقرض ما يلي :
أيع حصص السيد موالي الكبير 
مستئي1 لفائدة السيدة مر3م يز3دي 

علوي.
علوي  يز3دي  السيد  استقالة 
تسيير  من  نعيم  وبوشعيب  محمد 
الشركة وتعيي1 السيدة مر3م يز3دي 

علوي املسيرة الوحيدة لشركة.
تحديث القانو1 األسا�صي لشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 ماضس   22 أتاض3خ 
38596 السج1 التجاضي ضقم 73)6.
242 P

AFIFI CONSULTING

GLOPLAST
SARL

تبعا لقراضات الجمع العام للشركاء 
املسج1 أالرباط أتاض3خ 3 يناير 2122 
ذات  شركة   GLOPLAST لشركة 
مسؤولية محدودة عنوانها التجاضي : 
ضقم 9 و11 الحي الصناعي الصبيحي، 
الجمع  قرض  سال  القنيطرة،  طر3ق 

العام ما يلي :
التصفية النهائية لشركة.
تبرئة ذمة مصفي الشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 ماضس   (5 أتاض3خ 
38549 السج1 التجاضي ضقم 29187.
243 P

AFIFI CONSULTING

CANDY PLUS
SARL

تبعا لقراضات الجمع العام للشركاء 
ديسمبر   21 املسج1 أالرباط أتاض3خ 
2121 لشركة CANDY PLUS شركة 
عنوانها  محدودة  مسؤولية  ذات 
الجديدة  سال  تجزئة   :  التجاضي 
سال الجديدة  و3   ( ضقم   828 عماضة 

11111 سال، قرض الجمع العام ما يلي :
وعبد  خدام  بنس  السادة  إعفاء 

االاله خدام من تسيير الشركة.
توقيف نشاط الشركة.

تعيي1 السيد بنس خدام مصفي 
الشركة.

 : النشاط  عن  التوقف  عنوا1 
 ،828 عماضة  الجديدة،  سال  تجزئة 
ضقم ) و3 سال الجديدة 11111 سال.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت   2122 ماضس   22 أتاض3خ 

38597 السج1 التجاضي ضقم 29291.
244 P

 UNIVERSITE MOHAMMED
VI POLYTECHNIQUE

UM6P
شركة مساهمة

ضبسمالها : 15.134.651.911 دضهم
املقر االجتماعي : تجزئة 661، حي 
موالي ضشيد، أن جر3ر، املغرب
 السج1 التجاضي ضقم : 1137 

أن جر3ر
أمقت�صى محرر الجمع العام   -  I
ماضس   21 في  املنعقد  العادي  الغير 

2122، تقرض ما يلي :
االجتماعي  الربسمال  في  الز3ادة 
للشركة أمبلغ 4.111.111.111 دضهم 
 11.134.651.911 من  يرتفع  أذلك 
دضهم   15.134.651.911 إلى  دضهم 
بسهم جديدة   41.111.111 أإصداض 
للقيمة  دضهم   111 فئة  من  عادية 

االسمية الواحدة، صادضة أالتكافؤ.
االكتتاب  بفرلية  حق  إلغاء 
للمساهمي1 لفائدة املساهم املرجعي.

إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 
اإلداضة لتحقيق الز3ادة في الربسمال.

تعدي1 موازي ومشروط للفصول 
6 و7 من القانو1 األسا�صي.

 (7.(  ،(4.( الفصول  تعدي1 
و17.2 من القانو1 األسا�صي، حذف 
القانو1  من   44 إلى   4( من  املواد 
معنى  لها  يعد  حيث  األسا�صي 
واتساق املادتي1 45 و46 من القانو1 
املادتي1  بصحبت  حيث  األسا�صي 
القانو1  من  و42   4( الجديدتي1 

األسا�صي للشركة.
مجلس  محرر  أمقت�صى   -  II
اإلداضة املنعقد في 25 ماضس 2122، 

تقرض ما يلي :
في  النهائية  الز3ادة  تحقيق 
الربسمال، لينق1 الربسمال أذلك إلى 

15.134.651.911 دضهم.
تعدي1 موازي للفصول 6 و7 من 

القانو1 األسا�صي.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة االأتدائية أاأن 
تحت   2122 ماضس   31 أتاض3خ  جر3ر 

عدد 113. 
قصد النشر واإلعال1
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ديــوا1 األســتاذ مــحمد كــر3م دولـيزال

 GROUPE SCOLAIRE SAINT 
  EXUPERY

شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها : 111.111 دضهم

 مقرها االجتماعي : الداض البيراء، 
6، زاو3ة زنقة البي وزنقة ليفرفيي

ضفييرا، الوازيس
) - أمقت�صى محرر الجمع العام 
تلقاه  الذي  للشركة،  العادي  الغير 
موثق  األستاذ محمد كر3م دوليزال، 
فبراير   28 أتاض3خ  أالداضالبيراء، 

2122، تقرض ما يلي : 
عبد  السيد  هبة  على  املصادقة 
الحصص  ملجموع  لخديم  املجيد 
االجتماعية التي يمتلكها في الشركة 
اجتماعية  حصة   1111 وعددها 
السيد  لفائدة السيدة نادية طاوي، 
إسماعي1  السيد  لخديم،  املهدي 
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لخديم واالنسة غيثة لخديم.
من  و7   6  ،2  ،( تعدي1 الفصول 

القانو1 األسا�صي للشركة.
املجيد  عبد  السيد  استقالة 

لخديم من مهامه كمسير للشركة.
تعيي1 السيد عبد املجيد لخديم 
غير  ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محدودة.
تغيير الشك1 القانوني للشركة من 
أمساهم  املسؤولية  محدودة  شركة 
فر3د إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
بسا�صي  قانو1  على  املصادقة 
لشركة ذات مسؤولية محدودة يشم1 
جميع التعديالت التي لحقت الشركة.

لـدى  الـقانوني  اإليــداع  تـم   -  2
الـتجاض3ة  أالـمحكمة  الـربط  كتاأة 
 أالـداضالـبيراء، أتاض3خ 22 ماضس 2122 

تحت ضقم 8633)8.
للخالصة والبيا1

األستاذ محمد كر3م دوليزال
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األستاذ محمد ضشيد التدالوي

موثق أالداض البيراء
69/67 شاضع موالي ادضيس األول

الطاأق األول الشقة ضقم 3

 15.22.82.18.99 / 15.22.82.25.25.88

الفاكس 15.22.82.15.42

TOOLS NEGOCE 
S.A.R.L.A.U

 شركة محدودة املسؤولية 
بشر3ك واحد 

ضبسمال اجتماعي : 111.111 دضهم
28، زنقة الغرفة،  الطاأق األض�صي 

مكتب ضقم )، املعاض3ف -
الداض البيراء
تأسيس شركة

تلقاه  توثيقي  عقد  أمقت�صى 
األستاذ محمد ضشيد التدالوي موثق 
أالداض البيراء أتاض3خ  2122/12/13 
وضع النظام األسا�صي للشركة ذات 
وحيد  بشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

أالخصائص اآلتية :
  TOOLS NEGOCE  : التسميـــــة 
محدودة  شركة   S.A.R.L.A.U

املسؤولية بشر3ك وحيد. 

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخ1 بو خاضج املغرب ب:

التجاضة بشك1 عام ؛

والتجاضة  والتصدير  االستيراد 

وتمثي1  والعمولة  عام  بشك1 

املنتجات والعالمات التجاض3ة ؛

الوساطة ؛

أكافة  العقاضات  وإداضة  إنشاء 

في  أما  الطرق،  وبكافة  بشكالها 

واملتعلقة  املرتبطة  األعمال  ذلك 

أاإلنشاءات العقاض3ة ؛

بنواع  جميع  واقتناء  اكتساب 

غير  بو  مبنية  كانت  سواء  األضا�صي 

مبنية وكذلك بي عقاض ؛

تحو13 العقاضات وبيعها على شك1 

شك1  على  مشتركة  عقاض3ة  ملكية 

قطع بو الوحدة ؛

العمليات  جميع  عام:  وبشك1 

بو  التجاض3ة  بو  الفنية  بو  التقنية 

املنقولة  بو  املالية  بو  الصناعية 

مرتبطة  تكو1  قد  التي  العقاض3ة  بو 

بغرض  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك1 

الشركة بو من املحتم1 ب1 تساهم في 

توسيعها.
املقر االجتماعـي : 28 زنقة الغرفة  

الطاأق األض�صي مكتب ضقم ) املعاض3ف  

الداض البيراء.

من  اأتدءا  سنة   99  : املـــــــدة 

تسجيلها أالسج1 التجاضي.

الربسمال االجتماعي : يحدد ضبسمال 

الشركة في مبلغ 111.111 دضهم محرضة 

جميعها على الشك1 التالي :

السيد احمد املسعودي 111.111 

دضهم ؛

املجموع 111.111 دضهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 

ك1  قيمة  اجتماعية  حصة   1.111

حصة 111 دضهم محرضة جميعها على 

الشك1 التالي :

 1.111 املسعودي  احمد  السيد 

حصة ؛

املجموع 1.111 حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر .

تسير الشركة ملدة غير  التسييـــــر: 
محددة من السيد احمد املسعودي.

و تلتزم الشركة في جميع عقودها 
أالتوقيع املنفرد ملسيرها السيد احمد 

املسعودي.
تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 
أتاض3خ  البيراء  أالداض   لالستثماض 
21 ماضس 2121 تحت عدد 65)537.

للخالصة والبيـا1

األستاذ محمد ضشيد التدالوي
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األستاذ محمد ضشيد التدالوي

موثق أالداض البيراء

69/67 شاضع موالي ادضيس األول

الطاأق األول الشقة ضقم 3

 15.22.82.18.99 / 15.22.82.25.25.88

الفاكس 15.22.82.15.42

 PREFA MATERIAUX 
S.A.R.L.A.U 

 شركة محدودة املسؤولية 
بشر3ك واحد

ضبسمال اجتماعي : 111.111 دضهم
28، زنقة الغرفة،  الطاأق األض�صي 

 مكتب ضقم ) املعاض3ف  
الداض البيراء
تأسيس شركة

تلقاه  توثيقي  عقد  أمقت�صى 
األستاذ محمد ضشيد التدالوي موثق 
أالداض البيراء أتاض3خ 3 فبراير 2122 
للشركة  األسا�صي  النظام  وضع  تم 
بشر3ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد أالخصائص اآلتية :
 PREFA MATERIAUX : التسميـــــة
محدودة  شركة   S.A.R.L A.U

املسؤولية بشر3ك وحيد. 
الهدف االجتماعي: تهدف الشركة 

إلى القيام داخ1 بو خاضج املغرب ب :
أيع جميع بنواع  مواد البناء ؛

اإلنعاش العقاضي ؛
والتجاضة  والتصدير  االستيراد 
وتمثي1  والعمولة  عام  بشك1 

املنتجات والعالمات التجاض3ة ؛
الوساطة ؛

أكافة  العقاضات  وإداضة  إنشاء 
في  أما  الطرق،  وبكافة  بشكالها 
واملتعلقة  املرتبطة  األعمال  ذلك 

أاإلنشاءات العقاض3ة ؛

بنواع  جميع  واقتناء  اكتساب 

غير  بو  مبنية  كانت  سواء  األضا�صي 

مبنية وكذلك بي عقاض ؛

تحو13 العقاضات وبيعها على شك1 

شك1  على  مشتركة  عقاض3ة  ملكية 

قطع بو الوحدة ؛

العمليات  جميع   : عام  وبشك1 

بو  التجاض3ة  بو  الفنية  او  التقنية 

بو  املنقولة  بو  املالية  بو  الصناعية 

العقاض3ة التي قد تكو1 مرتبطة بشك1 

مباشر بو غير مباشر بغرض الشركة 

بو من املحتم1 ب1 تساهم في توسيعها.
املقر االجتماعـي : 28 زنقة الغرفة  

الطاأق األض�صي مكتب ضقم ) املعاض3ف  

الداض البيراء.

من  اأتدءا  سنة   99  : املـــــــدة 

تسجيلها أالسج1 التجاضي.

يحدد   : االجتماعي  الربسمال 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 

الشك1  على  جميعها  محرضة  دضهم 

التالي :

املسعودي    احمد  السيد 

111.111 دضهم  ؛

املجموع 111.111 دضهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 

ك1  قيمة  اجتماعية  حصة   111

دضهم محرضة جميعها   1111 حصة 

على الشك1 التالي :

 1111 املسعودي  احمد  السيد 

حصة ؛

املجموع  1111 حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.

تسير الشركة ملدة غير  التسييـــــر: 

محددة من السيد احمد املسعودي.

وتلتزم الشركة في جميع عقودها 

أالتوقيع املنفرد ملسيرها السيد احمد 

املسعودي.
تم اإليداع القانوني املركز الجهوي 

أتاض3خ  البيراء  أالداض   لالستثماض 

21 ماضس 2122 تحت ضقم 63)537.
للخالصة والبيـا1

األستاذ محمد ضشيد التدالوي

248 P
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GROUP GEODIS
تـأســيـس شركة

في  مؤضخ  عـرفـي  عـقـد   أـمـقـتـرـى 

3 نوفمبر 2121 قد تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحم1 

الخصائص التالية :

.GROUP GEODIS  : الـتـسـمـيـة

الـهـدف االجتماعي : نق1 البرائع.

ضبسمال الشركة : 21.111 دضهم.

املدة : 99 سنة.

شاضع األمير   24  : املقر االجتماعي 

القر3ة،  الرشاد  حي  محمد،  سيدي 

سال.

التسيير : السيد محمد أو3زكاض1.

اإليداع القانوني : 22 نوفمبر 2121.

ضقم التقييد أاملحكمة االأتدائية 

بسال : )3494.

249 P

STE FLORAISON CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

أـمـقـتـرـى الجمع العام االستثنائي 

لشركة   2122 ماضس   (5 في  املؤضخ 

ذات  شركة   FLORAISON CAR

مقرها  املحدودة،  املسؤولية 

االجتماعي : 3 زنقة بسفي ضقم 2 م,ج، 

مكناس قد تقرض :

قام السيد عبد السالم أولعروف 

والسيدة  أولعروف  بسامة  والسيد 

إلى  وتحو13  أبيع  البطاني  مليكة 

السيد ضضوا1 الروكي مجم1 حصص 

يمتلكونها  التي  حصة   511 الشركة 

 FLORAISON الشركة  ضبسمال  من 

.CAR

بسامة  السيد  املسير  استقالة 

أولعروف من الشركة وتعيي1 السيد 

محمد لغري�صي مسير للشركة.

للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر3ك واحد.

العنوا1  إلى  الشركة  مقر  تحو13 
التالي : ض3اض الز3تونى س/41 مكناس.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أمكناس أتاض3خ 31 ماضس 2122 

تحت ضقم 1248.
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STRONG HOME
SARL

تـأســيـس شركة
في  مؤضخ  عـرفـي  عـقـد   أـمـقـتـرـى 
تأسيس  تم  بسال   2122 ماضس   3
شركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

تحم1 الخصائص التالية :
 STRONG HOME   : الـتـسـمـيـة 

.SARL
الـهـدف االجتماعي : مروج عقاضات.

ضبس املال : 111.111 دضهم.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
: سانية الرباطي،  املقر االجتماعي 
زنقة موالي علي الشر3ف، ضقم 353، 

سيدي مو�صى، سال.
العزوزي،  منير  السيد   : التسيير 
املزداد أتاض3خ 3) ماي 986)، الحام1 
 AB612637 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
الساكن ب شاضع عبد هللا الشفشاوني، 
ضقم 273، حي اشماعو، سال والسيد 
أتاض3خ  املزداد  الرحيم بشاوش،  عبد 
للبطاقة  الحام1   ،(987 يونيو   31
الوطنية ضقم )AB6(466 الساكن ب 
تجزئة سعيد حجي، الرقم 56، طر3ق 

القنيطرة، سال.
التسجي1  تم   : التجاضي  السج1 
أالسج1 التجاضي أاملحكمة االأتدائية 
تحت   2122 ماضس   21 أتاض3خ  بسال 

ضقم 35673 ضقم اإليداع 38594.
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BIG FOOD DILER
SARL AU

املسج1  عـرفـي  عـقـد  أـمـقـتـرـى 
أتاض3خ 25 سبتمبر 2121 تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحم1  والتي  الوحيد  الشر3ك  وذات 

الخصائص التالية :

.BIG FOOD DILER  : الـتـسـمـيـة
.SARL AU : الصفة القانونية

وتوزيع  أيع   : االجتماعي  الـهـدف 
مواد غذائية بدوات، املكتب واألدوات 

املدضسية.
ضبسمال الشركة : 111.111 دضهم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم للحصة الواحدة.
السيد سامر أاضودي 1111 حصة.

من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة.

لوبيرا،  زنقة   : االجتماعي   املقر 
ضقم )) مكرض، الرباط.

املسير : سامر أاضودي.
تحت  التجاضي  أالسج1  التقييد 
 2122 ماضس   3 أتاض3خ   1452 ضقم 

أاملحكمة التجاض3ة أالرباط.
السج1 التجاضي ضقم 158265.
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ARIJSA
SARL AU

 أـمـقـتـرـى عـقـد عـرفـي مسج1 في 
أالرباط تم تأسيس   2122 يناير   (9
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر3ك واحد :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر3ك واحد.
: نق1 البرائع،  هدفها االجتماعي 

بشغال مختلفة، استيراد وتصدير.
ضبس املال : 111.111 دضهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3 ديسمبر من ك1 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض3خ التسجي1.
زنقة   (773  : االجتماعي  املقر 

طاطا قطاع نهرة العيايدة، سال.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد محمد ضميلي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 

تحت ضقم ))357.
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مكتب الداضسات واملحاسبة كوماض

36 زنقة مراكش، 25111 خر3بكة

GARAGE ABOU ALI
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر3ك الواحد

وعنوا1 مقرها االجتماعي : 7 زنقة 

ألجيكا، حي ياسمي1 )، خر3بكة 

2511 خر3بكة، املغرب

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

7543

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الواحد

تـأســيـس شركة
في  مؤضخ  عـرفـي  عـقـد   أـمـقـتـرـى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الواحد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية :

شك1 الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الواحد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  االقتراء 

.GARAGE ABOU ALI

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات، االستيراد وتصدير.

زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

خر3بكة   ،( ياسمي1  حي  ألجيكا، 

25111 خر3بكة، املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ ضبسمال الشركة : 111.111 

دضهم مقسمة كالتالي :

السيد محمد اضحم 1111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 

محمد اضحم، عنوانه 7 زنقة ألجيكا، 

حي ياسمي1 )، خر3بكة، املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  االأتدائية أخر3بكة أتاض3خ 28 

2122 تحت ضقم 44).
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AGRI CAPITAL
أكري كابيطال
شركة مساهمة

ضبسمالها : 511.111 دضهم
املقر االجتماعي : 5)، زنقة تطوا1، 

حسا1، الرباط
السج1 التجاضي ضقم 112235 

الرباط
ضفع الربسمال االجتماعي
تحيي1 النظام األسا�صي

) - قرض الجمع العام الغير العادي 
أتاض3خ 7 فبراير 2122، ضفع الربسمال 
االجتماعي الذي كا1 511.111 دضهم 
فئة  من  سهم   5111 إلى  مقسمة 
111 دضهم للسهم، حرضت أمجملها، 
لينتق1  دضهم   49.511.111 أمبلغ 
دضهم وذلك أخلق   51.111.111 إلى 
وإصداض 495.111 سهم جديد نقدي 

قدضه 111 دضهم للسهم.
2 - عاين تصر3ح االكتتاب والدفع 

أتاض3خ 4) فبراير 2122، ما يلي :
 111 أمبلغ  سهم   495.111 ب1 
ضبس  ضفع  تمث1  التي  للسهم،  دضهم 
املذكوضة  للشركة  االجتماعي  املال 

بعاله اكتتبت أالكام1.
 49.511.111 بنه تم تحر3ر مبلغ 
دضهم الذي يمث1 مبلغ ضفع الربسمال 

أالكام1 من طرف املكتتب.
حرض مبلغ 49.511.111 دضهم هذا 
املحددة  الشركة  ديو1  أمقاصة مع 
للشروط  طبقا  واملستحقة  املقداض 

التي حددها الجمع.
أتاض3خ  اإلداضة  مجلس  عاين   -  3 

4) فبراير 2122، ما يلي :
الجديدة  سهم   495.111 ب1 
املكونة  للسهم،  دضهم   111 أمبلغ 
أمبلغ  االجتماعي  الربسمال  لرفع 
اكتتابها  تم  قد  دضهم   49.511.111

أالكام1.
هذا  اكتتاأه  حرض  املكتتب  ب1 
املحددة  الشركة  ديو1  أمقاصة مع 
املقداض واملستحقة وبالتالي تحقق ضفع 

الربسمال االجتماعي أصفة نهائية.
كما قرض نتيجة لذلك تعدي1 املادة 

7 وتحيي1 النظام األسا�صي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  4

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  مكتب 

أالرباط أتاض3خ 4) ماضس 2122 تحت 

ضقم 122912.

أتعدي1  التصر3ح  وضع   -  5

السج1 التجاضي أكتاأة الربط لدى 

أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة   املحكمة 

4) ماضس 2122 تحت ضقم 1812 من 

السج1 الترتيبي.
من بج1 النشر واإلشهاض

املمث1 القانوني
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AGRI CAPITAL

أكري كابيطال
شركة مساهمة

ضبسمالها : 511.111 دضهم

املقر االجتماعي : 5)، زنقة تطوا1، 

حسا1، الرباط

السج1 التجاضي ضقم 112235 

الرباط

تنسيق النظام األسا�صي
) - في جلسته املنعقدة أتاض3خ 21 

ديسمبر 2121، قرض الجمع العام غير 

العادي ما يلي :

إلغاء املواد 7، 47 و49 من النظام 

األسا�صي وإعادة ترقيم املواد املكونة 

له.

تحيي1 النظام األسا�صي وتنسيقه 

تم  كما   (7.95 القانو1  بحكام  مع 

تغييره وتتميمه.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 

أالرباط أتاض3خ 24 ماضس 2122 تحت 

ضقم 123242.

أتعدي1  التصر3ح  وضع   -  3

السج1 التجاضي أكتاأة الربط لدى 

أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة   املحكمة 

24 ماضس 2122 تحت ضقم 2145 من 

السج1 الترتيبي.
من بج1 النشر واإلشهاض

املمث1 القانوني
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FONCIERE L’OLIVIER
فونسيير لوليفيي

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 116.111 دضهم

املقر االجتماعي 5)، شاضع األأطال، 

شقة ضقم 4، بكدال، الرباط

السج1 التجاضي ضقم 152285 

الرباط

ح1 مسبق للشركة
العام  الجمع  ملحرر  تبعا   -  (

قرض   ،2122 يناير   (4 أتاض3خ 

لوليفيي«  »فونسيير  شركة  شركاء 

»FONCIERE L’OLIVIER« ما يلي :

للشركة  املسبق  أالح1  العم1 

من  وإحالتها للتصفية الحبية اأتداء 

اليوم.

ومنحهم  املسيرين  مهام  إنهاء 

تسييرهم  ملدة  والنهائي  التام  اإلأراء 

للشركة.

تعيي1 ك1 من :

مغربية  السيدة إقبال حكم،   -  (

أتاض3خ  أالرباط  مزدادة  الجنسية، 

أالرباط،  قاطنة   ،(965 سبتمبر   5

السوي�صي، 12 زنقة أني جمي1، تجزئة 

الوطنية  للبطاقة  حاملة  حوض3ة، 

.A263751 للتعر3ف ضقم

مغربية  حكم،  السيدة زهراء   -  2

 (8 الجنسية، مزدادة أالرباط أتاض3خ 

أالرباط،  قاطنة   ،(959 بغسطس 

حاملة  األميرات،  شاضع  السوي�صي، 

ضقم  للتعر3ف  الوطنية  للبطاقة 

.A64171

كمصفيتي1 للشركة، كلفتا أصفة 

تطبيقا  منفردة،  أصفة  بو  مشتركة 

للقانو1، أتصفية الشركة.

أالرباط،  التصفية  مقر  تحديد 

شقة  األأطال،  شاضع   ،(5 بكدال، 

ضقم 4.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  2

التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 

أالرباط أتاض3خ 23 ماضس 2122 تحت 

ضقم 123195.

أتعدي1  التصر3ح  وضع   -  3

السج1 التجاضي أكتاأة الربط لدى 

املحكمة التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 23 

من   2198 ضقم  تحت   2122 ماضس 

السج1 الترتيبي.
من بج1 النشر واإلشهاض

املصفي
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DAF DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 111.111 دضهم

املقر االجتماعي 33 إقامة ض3اض 

األندلس، الهمبرة، شقة، حي 

الر3اض، الرباط

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أالرباط 

تحر3ر  تم   ،2122 فبراير   (5 أتاض3خ 

محرر الجمعية االستثنائية لشركة 

»DAF DEVELOPPEMENT« شركة 

تقرض  الذي  ذات مسؤولية محدودة 

فيه ما يلي :

حصص  جميع  تفو3ت  معاينة 

من  ضر3ف  فتيحة  السيدة  لفائدة 

طرف السيدة فاتنة ضر3ف.

تحديد التقسيم الجديد لربسمال 

الشركة.

للشركة  القانوني  الشك1  تحو13 

املسؤولية محدودة  من شركة ذات 

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شر3ك وحيد.

تحيي1 النظام األسا�صي.

بسئلة متنوعة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالرباط  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

تحت   2122 ماضس   31 أتاض3خ 

التصر3ح  وضع  وتم   123446 ضقم 

الربط  كتاأة  نفس  لدى  التغييري 

أنفس التاض3خ تحت ضقم 2352.
للتلخيص والنشر

املسير
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STE IMASSEF TRANS
SARL
تأسيس

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
8 ماضس 2122 تم تأسيس الشركة :

 STE IMASSEF TRANS  : اإلسم 
.SARL

نق1  مقاول   : االجتماعي  الهدف 
البرائع، تاجر، مقاول خدمات.

املقر االجتماعي : عماضة 58 الشقة 
3 ب شاضع واد سبو بكدال الرباط.

مقداضه   : الشركة  ضبسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
حصة  ك1  مقداض  اجتماعية  حصة 

111 دضهم.
السيد يوسف جبري : 331 حصة 

اجتماعية.
السيد عماد ايت اأا : 341 حصة 

اجتماعية.
 331  : أوكطاية  الصغير  السيد 

حصة اجتماعية.
املدة : 99 سنة.

جبري  يوسف  يعتبر   : التسيير 
مسيرين  أوكطاية  الصغير  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.
الجهوي  أاملكتب  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أالرباط  الستثماض 

2122 تحت ضقم السج1 159123.
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TRANSPORT BOUIDIA
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قراض  إثر  على 
أتاض3خ 4) ماضس 2122 ملساهم شركة 
شركة   »TRANSPORT BOUIDIA«
البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
دضهم والكائن   1.111.111 ضبسمالها 
ضقم  العربية  الوحدة  شاضع   : مقرها 

111 شقة ضقم 3 العيو1.
ح1 نهائي للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 
ضقم  تحت   2122 ماضس   31 أتاض3خ 

.2122/868
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GROUPE ENDURANCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة أمساهم واحد
تبعا للعقد العرفي أتاض3خ 23 بأر13 
تم وضع قواني1 الشركة ذات   2121

املميزات التالية :
 GROUPE  : التسمية 

.ENDURANCE
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة أمساهم واحد.
العمليات  بي نوع من   : املوضوع 
املتعلقة أالتقسيم والتطو3ر العقاضي 

وتطو3ر التقسيم.
وض3فية  حرر3ة  األضا�صي  حيازة 

واستغاللها أجميع بشكالها.
الترو3ج العقاضي أكافة بشكاله ... 

الخ.
ضقم  زنقة اكفول،   : املقر الرئي�صي 

221، خط الرملة )، العيو1.
الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1.111 دضهم مقسمة إلى 
أالكام1  و3ملكها  دضهم   111 فئة 

السيد عبد هللا حجوض.
تسيير الشركة من طرف   : اإلداضة 

السيد عبد هللا حجوض. 
أكتاأة  تم  القانوني  اإليداع 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 
ضقم  تحت   2122 ماضس   31 أتاض3خ 
أالسج1  تسجيلها  وتم   2122/867
التحليلي  الرقم  تحت  التجاضي 

.41945
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ELEKTRO TECHNOLOGY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة أمساهم واحد
فاتح  أتاض3خ  العرفي  للعقد  تبعا 
ماضس 2121 تم وضع قواني1 الشركة 

ذات املميزات التالية :
 ELEKTRO  : التسمية 

.TECHNOLOGY
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : إنتاج إكسسواض الهاتف.

الكهربائية  األجهزة  أيع 
واكسسواضات للكمبيوتر والهاتف.

تجاض بجهزة كمبيوتر ... الخ.
شاضع محمد   21  : الرئي�صي  املقر 
الثالث  الطاأق  الفتح  حي  السادس 

مكتب ضقم 12، العيو1.
الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1.111 دضهم مقسمة إلى 
مقسمة  للواحدة،  دضهم   111 فئة 

كاآلتي :
 411  : الحجوجي  محمد  السيد 

حصة.
 411  : الطالب  أن  احمد  السيد 

حصة.
السيد احمد خليفه : 211 حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلداضة 
السيد  الحجوجي،  محمد  السيد 
احمد  والسيد  الطالب  أن  احمد 

خليفه. 
أكتاأة  تم  القانوني  اإليداع 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو1 
ضقم  تحت   2122 ماضس   31 أتاض3خ 
أالسج1  تسجيلها  وتم   2122/869
التحليلي  الرقم  تحت  التجاضي 

.41947
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ADBEN BUILD
استدضاك خطأ وقع أالجر3دة 

الرسمية
- استدضاك خطإ وقع أالجر3دة   (
الرسمية عدد 5719 أتاض3خ 31 ماضس 

.2122
2 - بدال من :

الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  دضهم مقسمة 
ملك  في  للواحدة  دضهم   111 فئة 

السيد بنس أن خررة.
السيد  تسيير من طرف   : اإلداضة 

بنس خررة.
يقرأ :

الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  دضهم مقسمة 
ملك  في  للواحدة  دضهم   111 فئة 

السيد بنس أن خررة.
السيد  تسيير من طرف   : اإلداضة 

بنس أن خررة.
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STE ISSAAF ZAYANE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي  العرفي  العقد  إثر  على 
تم  بسفله،  الشركة  شركاء  وقعه 
لشركة  األساسية  القواني1  وضع 
من  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خصائصها :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

.ISSAAF ZAYANE SARL
سياضة  استغالل   : املوضوع 
مساعدة  املر�صى،  نق1  إسعاف، 
اقتناء  سكناهم،  بماكن  في  املر�صى 
املر�صى  لنق1  العربات  ك1  كراء  بو 
التجهيزات  تجاضة  واألموات، 
والشبه طبية،  الطبية  واملستلزمات 

إغاثة وجر العربات السياضة.
: 41 زنقة 27 حي  املقر االجتماعي 

الفتح، خنيفرة.
املدة : 99 سنة.

دضهم،   111.111  : الربسمال 
 111 1111 حصة أقيمة  مكونة من 
الشك1  على  موزعة  للحصة  دضهم 

التالي :
زوهير حجير : 511 حصة.

عبد العز3ز الشا1 : 511 حصة.
التسيير : بسند التسيير إلى السيد 
قراض  صدوض  غاية  إلى  حجير  زوهير 

جديد للشركاء.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
تحت  أميدلت  االأتدائية  أاملحكمة 
ماضس   31 أتاض3خ   2122/142 ضقم 

2122 السج1 التجاضي ضقم 4311.
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ماناجمنت كونسيلتي1 اند اكونط

صيدلية الرباط مرجان رياض
ش.م.م م.و

ضبس املال : 6.211.111 دضهم
املقر الرئي�صي الطر3ق السياض طنجة 

حي الر3اض الرباط
يوم  خاص  اتفاق  عقد  أموجب 
الصفة  تحو13  تم   2122 4 فبراير 
القانونية من شخص ذاتي إلى شركة 
محدودة املسؤولية ذات شر3ك وحيد 

تحم1 الخصائص التالية :
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التسمية : صيدلية الرباط مرجا1 
ض3اض ش.م.م م.و.

ضبس املال : 6.211.111 دضهم.
النشاط االجتماعي : صيدلية.

اإلداضة : تعيي1 السيد نجيب عموض 
مسير الشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أالرباط تحت ضقم 79)58) 

أتاض3خ فاتح ماضس 2122.
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SIGNATURE PRINTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

أمقت�صى عقد عرفي قرض الشركاء 

ما يلي :

الجمع العام 3) يونيو 2119 :

نق1 الحصص من شبيب توفيق 

إلى املؤد1 كمال )5111 حصة).

إلى شركة  القانوني  الشك1  تغيير 

ذات مسؤولية محدودة.

وتعيي1 السيد املؤد1 كمال مسير 

مشاضك الشركة.

التجاض3ة  املحكمة  عن  الصادض 

أالرباط تحت ضقم التقييد أالسج1 
امللف  وضع  ضقم   119135 التجاضي 

.123432
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LMERS OPTIQUE شركة
ملرس اوبتيك

)ش.م.م ذات ش.و )

تأسيس
في  العرفي  العقد  أمقت�صى 

واملسج1  أانزكا1.   19/13/2122

أانزكا1 حسب  أتاض3خ 19/13/2122 

املواصفات اآلتية :

 LMERS OPTIQUE  : التــســـمــيــــــة 

ملرس اوبتيك )ش.م.م ذات ش.و).

املوضوع االجتماعي للشركة :

العناصر  وتسو3ق  البصر3ات 

البصر3ة.

البصر3ات و العدسات االصقة.

أيع وتوزيع املعدات البصر3ة.

وظيفة طبيب العيو1.

الطاأق   2 ضقم   : الشركــــــة  مقر 
األض�صي العماضة ضقم 9 املرس مشروع 
األول  الشطر  الجديدة  الدشيرة 
الدشيرة  أوعبيد  الرحيم  عبد  شاضع 

الجهادية.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي. 
دضهم   111.111: الربسمــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111.11 دضهم اكتتبت نقدا كالتالي :
السيـد ياسر ادأر3ك 1111 حـصــة.
من  تبتــدئ   : االجتـماعـــية  السنة 

فاتح يناير حتى )3 ديسمبر.
ياسر  الســيــد  عي1   : التســيـــيــر 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ادأر3ك 

محدودة.
في  التوقيع   : االجتماعي  التوقيع 
العقود و الوثائق و األوضاق البنكية 
يكو1 من طرف السـيـد ياسر ادأر3ك.

القانوني  اإليداع  ثم   : اإليـــــداع 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
تحت   2122/13/23 أتاض3خ  أانزكا1 

ضقم 582.
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JALAL PA
تأسيس شركة جالل أا

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أأكادير 
تأسيس  تم   12-12-2122 أتاض3خ 
ذات  املسؤولية   محدودة  شركة 

الشر3ك الوحيد أامليزات التالية :
التسمية : شركة جالل أا.

منتوجات  وبيع  شراء   : النشاط 
وخدمة  املركبات  واصالح  السياضات 

الهاتف.
بنزضا1  أئر  حي   : االجتماعي  املقر 
 (( ضقم  الرئي�صي  الشاضع   (( ألوك 

تيكو3ن بكادير.
الربسمال : حدد أقيمة 111.111 

دضهم.
الشركة حوسني  مسير   : التسيير 

عبد الجلي1.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
ضقم  أأكاديرتحت  التجاض3ة  املحكمة 

118613 أتاض3خ 2122/12/17.
268 P

 BROTHERS LUXURY شركة
LIVING
S.A.R.L

تأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ  
القانو1  وضع  تم   ،12/11/2122
الخصائص  ذات  لشركة  األسا�صي 

التالية :
شركة   : القانونية  التسمية 
 BROTHERS LUXURY LIVING

- S.A.R.L
الشك1 القانوني : ش.م.م.

حي   (975 ضقم   : املقر االجتماعي 
الفرح بكادير.

كراء   : االجتماعي  الغرض 
واستغالل البنايات والشقق.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 1111 دضهم مقسمة من   111.111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة موزعة كالتالي :
 341 الزهيدي  حسن  السيد 
 331 أنياز  حسن  والسيد  حصة 
حصة والسيد عادل أاي 331 حصة.
تم تعيي1 السيد عادل   : التسيير 
أاي مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
تسجي1 الشركة في السج1 التجاضي.    
أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   23/13/2122 أتاض3خ  ألكادير 

الرقم 119147.
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STE REDMOD TRANSPORT
SARL

ضبس مالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : الشقة ضقم ) 

الطاأق األول ضقم 67 تجزئة العمرا1 
سيدي دحما1 تاضودانت.

التعر3ف املوحد للمقاولة : 
113129431111158

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القانو1  إحداث  تم   ،22/13/2122
املسؤولية  ذات  للشركة  ابلسا�صي 

املحدودة ، خصائصها كالتالي :
 STE REDMOD  : التسمية 

TRANSPORT SARL

 ( ضقم  الشقة   : االجتماعي  املقر 
الطاأق األول ضقم 67 تجزئة العمرا1 

سيدي دحما1 تاضودانت.
نق1 البرائع   : الهدف االجتماعي 

لحساب الغير.
مفاوض.

 : في  حدد  الشركة  مال  ضبس 
 1111 على  مجزء  دضهم   111.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة كلها مكتتبة كالتالي :
: 511 حصة،  السيد معاد طالب 

بي 51.111 دضهم
 : السيد موالي ضشيد أن فري1   .

511 حصة، بي 51.111 دضهم.
بي  حصة،   1111  : املجموع 

111.111 دضهم
التسيير : تعيي1 السيد معاد طالب 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االأتدائية أتاضودانت أتاض3خ 
 4(7 ضقم  تحت   28/13/2122

السج1 التجاضي : 8583.
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 SOCIETE AFRICAINE شركة
DE L’INGENIERIE VERTE

SARL A.U
إنشـــاء شركـــــة

أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
شركة  تأسيس  تم   18/13/2122
وحيد  بشر3ك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية :
 SOCIETE شركة   : التسمية 
 AFRICAINE DE L’INGENIERIE

VERTE SARL A.U
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  SAIV  : أمختصر تسميتها  االقتراء 

SARL A.U
5)6 تجزئة  : ضقم  املقر االجتماعي 

أئرانزضا1 طا1 طا1.
دضهم   111.111  : الربسمال 
فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 دضهم.
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املنزلية  السلع  تجاضة   : الهدف 
أالجملة ؛

شركة التركيبات الكهربائية ؛
شركة تركيب تدفئة ؛
جميع بشغال البناء ؛
دضاسات وتركيبات ؛

التدض3ب واالستشاضات ؛
بعمال مختلفة ؛

والصيانة  والحراسة  النظافة 
والصيانة ؛

ومراجعة  املشوضة  تقديم 
إداضة  في  واملساعدة  الحساأات 

املشاضيع ؛
والتحصي1  النق1  خدمات 

والخدمات ذات الصلة ؛
الدضاسات الهندسية ؛

الشركاء :
مزداد  مغربي،  أيبيه،  عبداالله 
ب.ت.و   ،1992/11/14 أتاض3خ 

.JF45388
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من ك1   3( يناير و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
عبداالله أيبيه ملدة غير محددة.

أاملحكمة  تم   : التجاضي  السج1 
أتاض3خ   أطانطا1  االأتدائية 

18/13/2122 تحت ضقم 6169.
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LUXURI VERT
تأسيس

أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى 
الصفاء  واد  أجماعة   15/13/2122
حرضت قواني1 شركة ذات مسؤولية 
وحيد  شر3ك  ذات  محدودة 

خصائصها كالتالي :
االسم : LUXURI VERT لوكسوغي 

فيغ.
واستغالل  تدأير   : األهداف 
التصدير   / الفالحية  الريعات 

واالستيراد.
تلفهاضت  دواض   : االجتماعي  املقر 

الصفاء اشتوكة ايت أاها.

 111.111  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم مملوك للسيد املهدي جباضة.

التسيير : تم تكليف السيد املهدي 

جباضة كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

أانزكا1  االأتدائية  املحكمة  لدى 

ضقم  تحت   21/13/2122 أتاض3خ 

.567/2122
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TAMOZIKA FOOD
  SARL

شركة  تموز3كة فوود ش. م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة  

املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�صى 

واملسج1  أاكادير   11/13/2122 في 

ثم  أاكادير   12/13/2122 أتاض3خ 

فوود«   »تموز3كة  شركة  تأسيس 

املسؤولية  ذات  شركة  ش.م.م 

املحدودة.

  STE TAMOZIKA FOOD SARL

هدفها : 

وجبات خفيفة/ مطعم تقليدي.
حي    2677 ضقم   : املقر االجتماعي 

تداضت بنزا بكادير.

من  اأتداء  99سنة   : املـدة 

التأسيس النهائي. 

دضهم   411.111  : الربسمال 

 111 411 حصة من فئة  مقسم إلى 

دضهم موزعة كالتالي :

 111 بوالعي1  إأراهيم  السيد 

حصة.

السيد حمزة بوالعي1 111 حصة 

السيدة فاطمة أوال 111 حصة.

السيدة مر3م بوالعي1 111 حصة.

مر3م  السيدة  عينة   : التســيـــيــر 

للشركة ملدة غير  بو العي1 كمسيرة  

محدودة.

التوقيع االجتماعي :

مر3م السيدة  توقيع   اعتماد 

بوالعي1  إأراهيم  السيد  او  العي1  بو 

اإلداض3ة  الوثائق  و  العقود  في جميع 

والبنكية.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحـت   18/13/2122 أتاض3خ 

.118997
املـسيـــرة
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STE IDDI SALAM TRANS
SARL

ICE 113116161111184
تأسيس

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتزنيت  
أتاض3خ 24 يناير 2122 تم وضع قانو1 
املسؤولية  محدودة  لشركة  بسا�صي 

والتي تحم1 الخصائص التالية :
 STE IDDI SALAM   : التسمية 

 TRANS SARL
نق1  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

االشخاص لحساب الغير.
 111.111 في  حدد   : املال  ضبس 
1111 حصة من  دضهم مقسمة إلى  

فئة 111 دضهم موزعة كالتالي:
السيد  عبد السالم ضعيف 511 

حصة. 
السيد محمد اديهوم 511 حصة 

سنة اأتدءا من تاض3خ   99  : املدة 
تأسيسها.

عماضة   ( ضقم   : االجتماعي  املقر 
ادهمو شاضع القيروا1 افراك تيزنيت .

املسيرو1: 
ضعيف  السالم  عبد  السيد 
مسيرا1   اديهوم  محمد  والسيد 

للشركة وملدة غير محدودة.
أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
أتاض3خ   2122/91 تحت ضقم  أتزنيت  

.2122/13/17
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BENNY’S TASTY
تأسيس

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القواني1  تم وضع   2122 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
ذات  وحيد  شر3ك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :

.BENNY’S TASTY : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشك1 
شر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
الهدف : مطعم.

 3 ضقم  مح1   : االجتماعي  املقر 
إقامة إالال ضقم 57 حي فونتي بكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
51.111 دضهم مقسم إلى 511 حصة 
من فئة 111 دضهم للحصة الواحدة 

موزعة كما يلي :
السيد ضشيد أناض : 511 حصة.

عي1 السيد ضشيد أناض   : التسيير 
مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
أأكادير أتاض3خ 21 ماضس 2122 تحت 

ضقم 119114.
275 P

AUTO ECOLE ISFA شركة
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبقا للعقد املؤضخ 18/12/2122 
في بيت ملول تم تأسيس شركة ذات 
أالخصائص  محدودة  املسؤولية 

التالية :
 STE AUTO ECOLE  : االتسمية 

ISFA SARL AU
 AUTO – الهدف : سياضة التعليم

.ECOLE
 51.111  : املجموعة  ضبسمال 

دضهم.
املسير : عبدالعالي اسفا.

شاضع   416 ضقم   : املقر االجتماعي 
بيت  السالم  حي  س  ألوك  بكادير 

ملول.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
أاملحكمة   التجاضي  أالسج1 
 548 ضقم  تحت  إلنزكا1  اإلأتدائية 

أتاض3خ 18/13/2122.
276 P



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6538

تيكا انجنيري
تأسيس

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القواني1  وضع  تم   2122 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 
ذات  واحد  شر3ك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :
التسمية : تيكا انجنيري.

شركة محدودة املسؤولية.
الهدف : مقاول األنشطة املعماض3ة 

والهندسية.
الطاأق   ( ضقم   : االجتماعي  املقر 

الرابع عماضة االدضي�صي ف.م 6).
في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
املمثلة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :
 1111 : السيد يونس السمكراتي 

حصة.
الكومري  حسن  عي1   : التسيير 

مسيرا للشركة ملدة غير محددة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
تحت   2122 ماضس   9 أتاض3خ  أأكادير 

ضقم 838.
277 P

BISTAY GROUP
SARL AU

املقر االجتماعي : مكتب ضقم 53 
الطاأق الرابع مجمع مامونيا شاضع 
حسن أونعماني حي الداخلة اكادير

إنشاء شركة
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  ثم   17/12/2122
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 BISTAY GROUP SARL  : االسم 

 AU
هدف الشركة : استشاضي - مكتب 

الدضاسات.
املدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد  الربسمال 
 1111 الى  مقسم  دضهم   111.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتاب كلها للسيد 

الطيب أيسوكوتن.

تم تعيي1 السيد الطيب   : التسير 
أيسوكوتن كمسير للشركة ملدة غير 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمراء 

اإلداضي و البنكي منفردا.
لتكو3ن   %  5 األضباح يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
املحكمة التجاض3ة أاكادير تحت ضقم 

119194 أتاض3خ 24/13/2122.
للخالصة والتذكير

 قبال حسن

278 P

PINCUS PRIVE
 SARL

املقر االجتماعي : شقة الطاأق االول 
عماضة الطالبي شاضع املقاومة اكادير

إنشاء شركة
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  تم   24/12/2122
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :
 PINCUS PRIVE SARL : االسم

التكو3ن  معهد   : الشركة  هدف 
املنهي في مجال الصحة.

املدة محددة في 99 سنة 
مبلغ  في  محدد  الراسمال 
 5111 الى  مقسم  دضهم   511.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 
الواحدة قد تم اكتتاب 1111 حصة 
حصة   4111 للسيدة هند العالم و 

للسيد البوداضي سوفيا1.
السيدة  تعيي1  تم   : التسير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  العالم  هند 
صالحية  إعطائها  مع  محدودة  غير 

اإلمراء اإلداضي و البنكي مشتركا.
لتكو3ن   %  5 األضباح يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
املحكمة التجاض3ة أاكادير تحت ضقم 

119197أتاض3خ 24/13/2122.
للخالصة والتذكير

 قبال حسن

279 P

AIJ SOUSS الشركة
تأسيس

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ ب تاض3خ 

القواني1  وضع  تم   18/11/2122

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شر3ك  ذات 

التالية :

AIJ SOUSS : التسمية

الشك1 القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شر3ك وحيد. 

الهدف : التصدير واالستيراد. 

تكاديرت  دواض   : االجتماعي  املقر 

نعبادو دضاضكة اكادير 

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111

املمثلة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية. 

السيد نايت أو كنزة ألعيد.

التسيير : عي1 نايت أو كنزة ألعيد 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

تحت   12/12/2122 أتاض3خ  أأكدير 
ضقم 118375.

280 P

ROBAN
 Sarl AU

ضبسمالها : 111 111 دضهم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
املحدودة بشر3ك وحيد

موقع  عرفي  عقد  أمقت�صى 

 2122 فبراير   (6 أتاض3خ  أتاضودانت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

تحم1  وحيد  بشر3ك  محدودة 

املواصفات التالية : 

 ROBAN Sarl AU : التسمية

املوضوع : موضوع الشركة هو :

املختلفة  األشغال  في  مقاول 

والبناء.

كراء آالت ومعدات النق1.

التجاضة.

في  محدد   : االجتماعي  ضبسمال 

 1111 إلى  موزع  دضهم   111.111

دضهم   111 أفئة  اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها. 

املنيزلة    : االجتماعي  املقر 

تاضودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

في  تاض3خ تقييدها  سنة تحتسب من 

السج1 التجاضي.

: ستكو1 الشركة مسيرة  التسيير 

طرف:السيد  من  محددة  غير  وملدة 
ضشيد الحكيم.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

 2122 ماضس   21 أتاض3خ  أتاضودانت 
تحت ضقم 381 )ضقم السج1 التجاضي 

8565 تاضودانت).
مختصر لغاية النشر

281 P

HADID ARCHITECTURE
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  تم   11/13/2122

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�صي 

الوحيد  الشر3ك  دات  املحدودة 

تحم1 الخصائص التالية :

 HADID  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

ARCHITECTURE

ضقم  تجزئة   : االجـتـماعــي  الـمـقر 
 ( ضقم  شقة   8(3 ضقم  زنقة   743

الطاأق األول حي املسيرة اكادير.

والبناء  التصميم   : الـمـوضـــــوع 

الداخلي والخاضجي.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
ضبسمـــال الشركـــة : 111.1111. 

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيدة حادي ز3نب.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

أتاض3خ   119191  : ألكادير تحت ضقم 
التجاضي  ضقم سجلها   23/13/2122

هو : 51931.

282 P
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STE OUHA NEGOCE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس 

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتزنيت 
وضع  تم   2122 فبراير   21 أتاض3خ 
محدودة  لشركة  بسا�صي  قانو1 
الخصائص  تحم1  والتي  املسؤولية 

التالية :
 STE OUHA NEGOCE : التسمية

SARL AU
املواد  أيع   : االجتماعي  الهدف 

الغذائية العامة.
 111.111 في  حدد   : املال  ضبس 
من  1111حصة  إلى  مقسمة  دضهم 

فئة 111 دضهم موزعة كالتالي :
 1111 بوجامع  محمد  السيد 

حصة.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
اضبعاء  مركز   : االجتماعي  املقر 

الساح1 تيزنيت.
مسير  اوجامع  محمد   : املسير 

للشركة وملدة غير محدودة.
أكتاأة  تم   : القانوني  االيداع 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
أتاض3خ   91/2122 أتيزنيت تحت ضقم 

.14/13/2122
282P مكرر

STE ARSILOG
SARL AU

ضبس مالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : دواض البرغوت 

املهادي بوالد تايمة
 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر3ك الوحيد 

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القانو1  إحداث  تم   ،15/13/2122
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�صي 
الوحيد،  الشر3ك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
ARSILOG SARL AU : التسمية

البرغوت  دواض   : اإلجتماعي  املقر 
املهادي بوالد تايمة.

الهدف اإلجتماعي : 

نق1 األشخاص لحساب الغير. 
نق1 البرائع لحساب الغير.

تنظيم الرحالت.
 : في  حدد  الشركة  مال  ضبس 
 1111 على  مجزء  دضهم   111.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي :
 1111  : عر�صي  ضضوا1  السيد 

حصة، بي 111.111 دضهم.
بي   ، حصة   1111  : املجموع 

111.111 دضهم.
ضضوا1  السيد  عي1   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  عر�صي 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االأتدائية أتاضودانت أتاض3خ  
 -  4(9 ضقم  تحت   28/13/2122

السج1 التجاضي : 8587.
283 P

 STE BELKADI HAMID
TRANS
SARL AU

ضبسمالها : 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : حي الصفصاف 

الكردا1 بوالد تايمة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر3ك الوحيد 

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القانو1  إحداث  تم   ،15/13/2122
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�صي 
الوحيد،  الشر3ك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
 BELKADI HAMID  : التسمية 

.TRANS SARL AU
حي الصفصاف   : املقر اإلجتماعي 

الكردا1 بوالد تايمة.
الهدف اإلجتماعي : 

نق1 األشخاص لحساب الغير. 
نق1 البرائع لحساب الغير.

تنظيم الرحالت.

  : في  حدد  الشركة  ضبسمال 
 1111 على  مجزء  دضهم   111.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي :
 1111  : أالقا�صي  حميد  السيد 

حصة ، بي 111.111 دضهم.
بي  حصة،   1111  : املجموع 

111.111 دضهم.
حميد  السيد  عي1   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  أالقا�صي 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االأتدائية  أتاضودانت أتاض3خ  
 -  421 ضقم  تحت   28/13/2122

السج1 التجاضي : )859.
284 P

 STE EL FILAHI FADEL
TRANS
SARL AU

ضبس مالها 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : حي اوالد علي 

الكردا1 اوالد تايمة 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر3ك الوحيد

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ  
القانو1  إحداث  تم   ،15/13/2122
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�صي 
الوحيد،  الشر3ك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
 EL FILAHI FADEL  : التسمية 

TRANS SARL AU
علي  اوالد  حي   : اإلجتماعي  املقر 

الكردا1 اوالد تايمة.
الهدف اإلجتماعي : 

نق1 األشخاص لحساب الغير.
نق1 البرائع لحساب الغير.

تنظيم الرحالت.
 : في  حدد  الشركة  ضبسمال 
 1111 على  مجزء  دضهم   111.111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة كالتالي :

 1111  : الفالحي  فاض1  السيد 

حصة ، بي 111.111 دضهم.

بي  حصة،   1111  : املجموع 

111.111 دضهم.

فاض1  السيد  تعيي1   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الفالحي  

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االأتدائية أتاضودانت أتاض3خ 

  421 ضقم  تحت   28/13/2122

السج1 التجاضي : 8589.

285 P

STE ELMELOG
S.A.R.L

ضبس مالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : دواض الحجاج 

لخنافيف بوالد تايمة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
القانو1  إحداث  تم   ،15/13/2122

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�صي 

املحدودة، خصائصها كالتالي :

 ELMELOG SARL : التسمية

الحجاج  دواض   : اإلجتماعي  املقر 

لخنافيف بوالد تايمة.

الهدف اإلجتماعي : 

نق1 األشخاص لحساب الغير. 

تنظيم الرحالت.

نق1 البرائع لحساب الغير.
  : في  حدد  الشركة  مال  ضبس 

 1111 على  مجزء  دضهم   111.111

للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

لواحدة كلها مكتتبة  كالتالي :

 511  : املسيوي  حسن  السيد 

حصة، بي 51.111 دضهم.

السيد عبد املجيد املسيوي : 511 

حصة، بي 51.111 دضهم.

بي  حصة،   1111  : املجموع 

111.111 دضهم.
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حسن   السيد   عي1   : التسيير 

املسيوي والسيد عبد املجيد املسيوي 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االأتدائية أتاضودانت أتاض3خ  

 -  4(8 ضقم  تحت   28/13/2122

السج1 التجاضي : 8585.

286 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 15 28 237 626 - Fax 15 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STATION SERVICE BAB

TAMRI

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

والدي   11/12/2122 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  أموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:

 STATION SERVICE  : سم  اال 

BAB TAMRI

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الربسمال : 111.111  دضهم. 

الهدف : أيع املحروقات.

ألوك  االول  الطاأق   : العنوا1 

س5) حي الداخلة اكادير.

فاتح  من  لتبدب   : املالية  السنة 

يناير إلى )3 ديسمبر من ك1 سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد اأربي محمد. 

أاملحكمة   القانوني  اإليداع  ثم 

 25/13/2122 في  أاكادير  التجاض3ة 

119116السج1 التجاضي  تحث ضقم 

ضقم 51951.
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STE AUTO SERVICES TILILA
SARL 

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
والذي  بكادير  أمدينة  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  أموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
 STE AUTO SERVICES : اال سم 

TILILA SARL
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الربسمال : 111.111 دضهم موزع 

على الشك1 التالي :
و3بروك   اللطيف  عبد  السيد 

51.111 دضهم 511 حصة. 
السيد فناوي عبد الكر3م 51.111 

دضهم 511 حصة. 
اآللي  التشخيص   : الهدف 

للسياضات.
بعمال اإلصالح امليكانيكية.

ضقم  السفلي  الطاأق   : العنوا1 
1151 حي تيليال اكادير.

فاتح  من  لتبدب   : املالية  السنة 
يناير إلى )3 ديسمبر من ك1 سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عبد اللطيف و3بروك.

أاملحكمة   القانوني  يداع  اال  تم 
  28/13/2122 في  أاكادير  التجاض3ة 

تحث ضقم 119155. 
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STE SAMTRANOR
SARL AU

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
والذي   22/13/2122 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  أموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
.SAMTRANOR : االسم

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة بشر3ك واحد.

الربسمال : 111.111 دضهم. 
بشغال  عقاضي.  منعش   : الهدف 

البناء.
6 حي  ألوك ا  ضقم 113   : العنوا1 

القدس اكادير.

السنة املالية : لتبدب من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر من ك1 سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد دواضي عبد هللا. 

أاملحكمة   القانوني  االيداع  ثم 

 28-13-2122 في  أاكادير  التجاض3ة 

تحث ضقم 119153. 
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ا ل ن ابتيك
تـأسـيـس شــركة

أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  تم   .24/15/2121

التأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية 

تحم1 الخصائص التالية:

الـتـسـميــــــــة : ا ل 1 اأتيك.

شركة ذات املسؤولية    : الشك1 

املحدودة.

الـمـوضـــــوع : اخصائي نراضات.

 4976 أقعة   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

شاضع قنيطرة الحي املحمدي - اكادير.

اأتداء  سنة   99  : الشركــــــة  مــــــدة 

من يوم تأسيسها.
ضبسمـــال الشركـــة : 111.111دضهم 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 

111 دضهم.

511 حصة للسيد أوهالل سعد. 

511 حصة للسيد طالب حمزة.

 %5 نسبة  اقتطاع  يتم   : األضبــاح 

من األضباح لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقر3ر الشركاء.

الـتسـيـيـــر : تسير الشركة من طرف 

السيد اأراهيم أوعجاجة. 

صالحيات التوقيع اإلداضي للسيد 

اأراهيم أوعجاجة. صالحيات التوقيع 

البنكي للسيد أوهالل سعد او للسيد 

طالب حمزة )ك1 على حدى).

فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنـــة 

يناير إلى )3 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  أاكادير  التجاض3ة  املحكمة 

28/13/2122 تحت ضقم 119146.
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SOCIETE TRANS BELABID
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�صى 
صياغة  تمت   2122 ماضس   (5 في 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
اسم  تحم1  الشركة   : التسمية 
ترونس ألعبيد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة .
الهدف االجتماعي :

نق1 املستخدمي1 لحساب الغير.
إيجاض وسائ1 النق1 لحساب الغير.
املقر االجتماعي : مركز بيت اعميرة 

اشتوكة بيت أاها.
املدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   : الربسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
دضهم   111 ب  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :
حسن ألعبيد 511 حصة.
محمد ألعبيد 511 حصة.

من تبدب   : االجتماعية   السنة 
فاتح يناير وتنتهي في )3 ديسمبر.

أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ماضس   25 يوم  أإنزكا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 616 .
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 SOCIETE LEADERS GROUPS
SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شر3ك وحيد

املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�صى 
صياغة  تمت   2122 ماضس   (( في 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1 
وحيد  شر3ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
اسم  تحم1  الشركة   : التسمية 
شركة  ڨيس«  سر  كروبس  »ليدضز 
شر3ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

 - استشاضة   : االجتماعي  الهدف 

تكو3ن.
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 A&A شركة   : االجتماعي  املقر 
  15 ضقم  مكتب   1525 ضقم  خدمات 

السالم بكادير.
املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الربسمال 
 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111
دضهم   111 ب  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :
لبنى اخصا �صي 1111 حصة.

السنة االجتماعية : تبدب من فاتح 
يناير وتنتهي في )3 ديسمبر 

أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاض3ة أأكادير يوم 23 ماضس 2122  

تحت ضقم119149.
مقتطف قصد االشهاض
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ATLAS EXPORT شركة
s.a.r.l/a.u

ش.م.م
ضبسمالها : 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : املوطن فيه ضقم )3 
ألوك e تجزئة بدمي1 آيت ملول
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر3ك وحيد
أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أأكادير 
نظام  خلق  تم   ،12/13/2122 في 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 
وباملميزات  وحيد  بشر3ك  املحدودة 

التالية :
مسؤولية  ذات  شركة   : الشك1 

محدودة بشر3ك وحيد.
 ATLAS شركة   : التسمية 

EXPORT
الهدف : تهدف الشركة إلى :

املواد  جميع  وتصدير  استيراد 
مواد  وكذا  الفالحية  واللوازم 

التلفيف.
أجميع  الفالحي  االستثماض 
املبكرة،  الخرروات  من  بنواعه 
الحبوب،  السوقية،  البستنة 
املحاصي1  والخرروات،  الفواكه 
وجميع  األشجاض  البستانية،تربية 
والحيوانية  الزضاعية  املستنتجات 

األخرى. 

التعبئة  الخدمات،  إسداء 
الفواكه  إنتاج  والتغليف، 
املستوى  على  وبيعها  والخرروات 

املحلي والدولي بيرا.
وشرائها  الزضاعية  األضا�صي  تأجير 
املباشر  غير  بو  املباشر  لإلستغالل 

لهذه األضا�صي.
الفواكه  جميع  وإنتاج  زضاعة 
والخرروات الطازجة للبيع في ك1 من 

املغرب والخاضج.
العموالت،  بو  املزاضع  مبيعات 

السمسرة.
: املوطن فيه ضقم  املقر اإلجتماعي 

)3 ألوك e تجزئة بدمي1 آيت ملول.
»كر3م  السيد  تعيي1   : التسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  الجناتي« 
الشركة  وستلتزم  غير محدودة.  ملدة 
كر3م  للسيد  الوحيد  أالتوقيع 

الجناتي.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم مجزء   111.111  : الشركة في 
على 1111 حصة من فئة 111 دضهم 
موزعة على الشك1  للسهم الواحد، 

التالي :
السيد كر3م جناتي : 1111 حصة، 

بي : 111.111 دضهم.
مدة  حددت   : اإلجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني أاملحكمة االأتدائية أإنزكا1 
أتاض3خ : 25/13/2122 تحت ضقم 613 
تحت  التجاضي  أالسج1  مقيد  و 

الرقم التحليلي : 25779.
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بالنيت مولتي سرفيس منجمانت
ش.ذ.م.م
التأسيس

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أأكادير 
إنجاز  تم   2121 بغسطس   11 يوم 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانو1 
الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

التالية :
اسم  الشركة  تأخذ   : اإلسم 
منجمانت«  سرفيس  مولتي  »أالنيت 

ش.ذ.م.م.

الصناعية  األشغال   : الهدف 
املعدنية.

املعاد1  تقطيع  بشغال  جميع 
أالليزض.

الحي   8 زنقة   28 ضقم   : العنوا1 
املحمدي بكادير.

املدة : 99 سنة ما عدا الح1 قب1 
األوا1.

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 
في 111.111 دضهم مقسمة كما يلي :

ايت الطالب سعيد : 341 حصة : 
34.111 دضهم.

 : حصة   331  : ميش1  كرافي1 
33.111 دضهم.

 331  : املصطفى  العباس  اأو 
حصة : 33.111 دضهم.

الشركاء :
سعيد،  الطالب  ايت   -  (
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.JB311424
لجواز  الحام1  ميش1،  كرافي1 

.GF881322 السفر ضقم
الحام1  املصطفى  العباس  اأو 
.J213176 لبطاقة التعر3ف الوطنية

ايت  السيد  تعيي1  تم   : التسيير 
للشركة ملدة  الطالب سعيد كمسير 

غير محدودة.
وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
ماضس   25 أتاض3خ  أأكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119119.
أمثاأة مقتطف وبيا1
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LOUKIDE CONCEPT
SARL AU

تأسيس شركة
ب  املؤضخ  للعقدالعرفي  طبقا 
شركة  تأسيس  تقرض   14/13/2122

أاملواصفات اآلتية :
LOUKIDE CONCEPT : التسمية
محدودة  شركة   : الشك1 

املسؤولية.
 HAY  : االجتماعي  املقر 
 EL MAHJOUB LAAZIB EL KOLEA

AIT MELLOUL

ضبس املال : 111.111 دضهم.

الصمد  عبد  السيد   : املسير 

الوقيد.

الى يناير   ( من   : املالية   السنة 

)3 ديسمبر.

الربط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 

أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية  للمحكمة 

23/13/2122 ضقم 583.
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شركة الهنا اليجونس

ش.م.م.

ضقم 43 شاضع خالد اأن واليد حي 

الداخلة اكادير

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 

القانو1  إحداث  تم   24/12/2122

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة خصائصها كالتالي :

االسم : الهنا اليجونس ش.م.م.

الحالقة  صالو1   : املوضوع 

والتجمي1.

مقر الشركة : ضقم 43 شاضع خالد 

اأن واليد حي الداخلة اكادير.

 مدة الشركة : 99 سنة اأتدءا من 

يوم تأسيسها.

 111.111 في  حدد   : ضبسمالها   

دضهم مقسمة إلى 1111 حصة، قيمة 

دضهم وموزعة   111 ك1 واحدة منها 

على الطر3قة التالية :

السيد سمير اواضو : 511 حصة.

السيدة ضاضية اواضو: 511 حصة.

تسيير وإداضة الشركة : عي1 السيد  

للشركة  وحيدا  مسيرا  اواضو  سمير 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

أاكادير  التجاض3ة  أاملحكمة  القانوني 

السج1   119112/2122 تحت ضقم  

التجاضي 51947.
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شركة ش بوان
ش.م.م.

ضقم 63/ا الوفاق أنسركاو اكادير
أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ   
القانو1  إحداث  تم   28/12/2122
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة خصائصها كالتالي :
االسم : ش أوا1 ش.م.م.

املوضوع : مركز االتصال الهاتفي.
الوفاق  63/ا  ضقم   : الشركة  مقر 

أنسركاو اكادير.
 مدة الشركة : 99 سنة اأتدءا من 

يوم تأسيسها.
 ضبسمالها : حدد في مائة الف دضهم 
مقسمة إلى 1111 حصة،  قيمة ك1 
واحدة منها 111 دضهم و موزعة على 

الطر3قة التالية :
 951  : مركاض  ليلى  السيدة  

حصة.
السيد أنطراق صالح : 51 حصة.

عينت   : الشركة  وإداضة  تسيير 
ليلى مركاض مسيرة وحيدة  السيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أاكادير  التجاض3ة  أاملحكمة  القانوني 
السج1   119111/2122 تحت ضقم  

التجاضي 51945 .
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شركة دار الطيور
43 دضب لعفو 

تاضودانت 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  على  أناء 
18/13/2122 أتاضودانت تم تأسيس 
وذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :
التسمية : شركة داض الطيوض.
غرض الشركة : داض االيواء.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التي  والصناعية  والتجاض3ة  املالية 
تتعلق أصفة مباشرة بو غير مباشرة 
من  بخرى  بو  لواحدة  جزئيا  بو  كليا 

العمليات املشاض إليها بعاله.
لعفو  دضب   43  : االجتماعي  املقر 

تاضودانت.

 51.111  : االجتماعي  الربسمال 
دضهم .

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 
تاض3خ التأسيس.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كانو1   3( في  تنتهي  و  الثاني  كانو1 

األول من ك1 سنة.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
ماضسيي  اليتيسيا  كولبيرطو  السيدة 
ضودولف     شوفي1  والسيد  ادض3ا1 

لفترة غير محدودة.
إمراء  ضهن  الشركة   : اإلمراء 
اليتيسيا  كولبيرطو  السيدة  السيد 
شوفي1  والسيد  ادض3ا1  ماضسيي 

ضودولف    
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
تحت   29/13/2122 في  أتاضودانت 
التجاضي  السج1  ضقم   425 ضقم 

.8593
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  STE PRIMS CARROSSERIE
 S.A.R.L A/U

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
17/13/2122 تم تأسيس ش٠م٠م.

 STE PRIMS التسمية: 
CARROSSERIE SARL.AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك1 
املحدودة.

مخز1 أحيرات القبلة يقع   : املقر 
جماعة  حمدا1  أرج  دواض  في  مقره 

سيدي أيبي شتوكة آيت أاها.
تصنيع وتركيب هياك1   : الغرض 

املركبات التجاض3ة.
املدة:99 سنة

الربسمال : حدد في مبلغ 111.111 
دضهم، 1111 دضهم ب 111 حصة.

املسير :سعيد بها.
القانوني  اإليداع  تم  وقد 
أتاض3خ أإنزكا1   أاملحكمةاالأتدائية 
 ،614 ضقم  تحت   2122/12/  22
السج1 التجاضي ضقم 25781 إنزكا1.  
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 BO.ME.DI شــركة

DEVELOPPEMENT
 SARL AU

RC : 8581

أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  وضع  تم   11/13/2122

الـتأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية 

تحم1 الخصائص التالية :

 BO.ME.DI  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 DEVELOPPEMENT SARL AU

شر كة ذات املسؤولية   : الشك1 

املحدودة ذات شر3ك واحد. 

أناء و تسيير مختلف   : الـمـوضـــــوع 

في  مقاولة   / الر3اضية  الساحات 

مختلف األنشطة والبناء / مقهى.

مكتب   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

املسمى  أامللك  املتواجد   ،( أالطاأق 

ضقم  العقاضي  الرسم  ذي  »البهجة« 

S/6672، بشاضع الحر3ة اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 
 111.111  : الشركـــة  ضبسمـــال 

دضهم، 1111 دضهم ب 111 حصة.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد مهدي البهجة.

لقد تم اإليداع القانوني للسج1 

اإلأتدائية  املحكمة  لدى  التجاضي 

 4(6 أتاضودانت تحت الرقم الترتيبي 
سجلها  ضقم   28/13/2122 أتاض3خ 

التجاضي هو: )858 .
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STE URNET SERVICES
SARL

بوضنيت خدمات ش.م.م

تأسيس شركة
أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 

شركة  تأسيس  تم   14/13/2122

ذات املميزات التالية :

التسمية : شركة بوضنيت خدمات  

ش.م.م.

التنظيف   : االجتماعي  الهدف 

والحراسة والبستنة.

الخمايس  جر3دة  دواض   : العنوا1 

القليعة عمالة انزكا1 بيت ملول .

املدة: 99 سنة

دضهم   111.111  : الربسمال 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دضهم.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 دجنبر من ك1 سنة.
: يسير الشركة السيدة     * التسيير 

هدى الحاوتي ملدة غير محدودة. 
اإليداع  تم   : التجاضي  السج1   *
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 
 24/13/2122 أإنزكا1  االأتدائية 

تحت عدد 599.   
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AMZNASS شركة
ش.م.م ش.و

ضبسمالها 111.111 دضهم
املقر االجتماعي : مركز اوز3وة 

جماعة و قيادة اوز3وة تاضودانت
ICE 113125319111166

RC N°8611
تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر3ك وحيد
تأسيس

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أأكادير 
نظام  خلق  تم   15/13/2122 في 
تأسيس الشركة ذات املميزات التالية :
مسؤولية  ذات  شركة  الشك1 : 

محدودة بشر3ك وحيد.
AMZNASS التسمية : شركة

الهدف : تهدف الشركة إلى :
تربية جميع بنواع الدواجن

االستيراد والتصدير.
اوز3وة  مركز   : االجتماعي  املقر 

جماعة و قيادة اوز3وة تاضودانت.
مدة  حددت   : االجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة.
أنمو�صى  السيد  تعيي1   : التسيير 
ضشيد مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
ستلتزم الشركة أتوقيع   : التوقيع 

السيد أنمو�صى ضشيد فقط . 
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
مجزبة  دضهم   111.111 في  الشركة 
على 1111 حصة من فئة 111 دضهم 
الشك1  على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي :
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 1111  : ضشيد  أنمو�صى  السيد: 

حصة، بي : 111.111 دضهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 

أتاضودانت تحت ضقم 436.
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شركة زاضو ترانص
ش.م.م بشر3ك وحيد

أربسمال اجتماعي قدضه 111.111 

دضهم

دواض بكوضام ايت عميرة اشتوكة ايت 

أاها

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
تمت صياغة القانو1   19/13/2122

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات  وحيد  بشر3ك  املحدودة 

الخصائص التالية : 

الغرض االجتماعي : 

نق1 املستخدمي1 لفائدة الغير.

ترانص  زاضو  شركة   : التسمية 

ش.م.م بشر3ك وحيد. 

 املقر االجتماعي : دواض بكوضام ايت 

عميرة اشتوكة ايت أاها.

املدة : حددت في 99 سنة. 

الربسمال والحصص االجتماعية: 

دضهم   111.111 في  الربسمال  حدد 

اجتماعية  حصة   1111 إلى  مقسم 

موزعة  دضهم للواحدة،   111 أقيمة 

كاآلتي : 

اأراهيم اجراض 1111 حصة. 

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد اأراهيم اجراض الشر3ك 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  الوحيد 

من  ك1  إليه  يعود  حيث  محدودة 

التوقيعي1 البنكي و االجتماعي.

 (6 توزع حسب الفص1  األضباح: 

من القانو1 األسا�صي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ضقم   تحت  أانزكا1   االأتدائية 

591/2122  أتاض3خ 24/13/2122.
مقتطف قصد اإلشهاض 
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شركة فران فريش إكسبور
 ش.م.م بشر3ك وحيد

أربسمال اجتماعي قدضه 111.111 
دضهم

دواض اخوضبا1 تمسية ايت ملول 
انزكا1

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
تمت صياغة القانو1   14/12/2122
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
ذات  وحيد  بشر3ك  املحدودة 

الخصائص التالية : 
الغرض االجتماعي : 

  -  تصدير الفواكه والخرر .  
فرا1 فريش  :  شركة   التسمية    

إكسبوض    ش.م.م بشر3ك وحيد.
اخوضبا1  دواض  االجتماعي:  املقر   

تمسية ايت ملول انزكا1.
املدة : حددت في 99 سنة.

الربسمال والحصص االجتماعية: 
دضهم   111.111 في  الربسمال  حدد 
اجتماعية  حصة   1111 إلى  مقسم 
موزعة  دضهم للواحدة،   111 أقيمة 

كاألتي : 
كزنزالبيس                                       بنطوا1  فرنسيس 

1111 حصة. 
من  مسيرة  الشركة  التسيير:   
بنطوا1  فرنسيس  السيد  طرف 
محدودة  غير  ملدة  وذلك  كزنزالبيس 
التوقيعي1  من  ك1  إليه  يعود  حيث 

البنكي واالجتماعي.
 (6 توزع حسب الفص1   : األضباح 

من القانو1 األسا�صي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
تحت عدد ضقم  االأتدائية أانزكا1   

:589/2122  أتاض3خ 24/13/2122.
مقتطف قصد اإلشهاض 
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 STE  KABAID SERVICES ET
LOGISTIQUE

SARL
ICE 113126887111143

تأسيس
مؤضخ   عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم   2122 فبراير   (6 أتاض3خ  أتزنيت  
وضع قانو1 بسا�صي لشركة محدودة 
الخصائص  تحم1  والتي  املسؤولية 

التالية :

 STE  KABAID   : التسمية 

 SERVICES ET LOGISTIQUE SARL

نق1  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

النق1   / الغير   االشخاص لحساب 

السياحي.
 111.111 في  حدد   : املال  ضبس 

1111 حصة من  دضهم مقسمة إلى  

فئة 111 دضهم موزعة كالتالي:

- السيد  يونس كاأايد 341 حصة. 

- السيد محمد كاأايد  331 حصة 

- السيد فاضوق كاأايد 331 حصة 

سنة اأتدءا من تاض3خ   99  : املدة 

تأسيسها.

 DR IGUER  : االجتماعي  املقر 

.N’SAID SAHEL TIZNIT

املسيرو1 :

والسيد  كاأايد  يونس  السيد   -

محمد كاأايد  مسيرا1  للشركة وملدة 

غير محدودة.

أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 

الربط أاملحكمة االأتدائية أتزنيت  

أتاض3خ   2122/111 ضقم  تحت 

.2122/13/28
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 SOCIETE MAF CAR
SARL

ضبس مالها 111.111 دضهم

املقر االجتماعي : مح1 تجاضي ضقم 

11 الكائن أرقم 6) زنقة اشتوكة حي 

ݣناوة أيوݣرة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى   -  (

تم  2122م،  ماضس   (5 أتاض3خ 

لشركة  األسا�صي  القانو1  إحداث 

ذات املسؤولية املحدودة من طرف 

املوقعي1 للعقد، خصائصها كالتالي:

ماف  شركة   « التسمية:   -

 STE  MAF CAR sarl «    »كاض.ش.م.م

”
مح1 تجاضي   : املقر االجتماعي:   -
ضقم 11 الكائن أرقم 6) زنقة اشتوكة 

حي ݣناوة أيوݣرة. 

- الهدف االجتماعي:

سائق.                         أدو1  السياضات  كراء 

 LOCATION DE VOITURES SANS

 CHAUFFEUR
في:  حدد  الشركة  مال  ضبس   -

بلف  إلى  مقسم  دضهم   111.111

للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها ك1 من :

حيمد  الزهراء  فاطمة  السيدة 

511 حصة.

 511 كوضاض  سالم  محمد  السيد 

حصة.

الجمع  قراض  أمقت�صى   -  2

أتاض3خ  املؤضخ  التأسي�صي  العام 

5)ماضس2122م ، تقرض ما يلي:

عينت السيدة حيمد   : التسيير   -

لبطاقة  الحاملة  الزهراء   فاطمة 

مسيرة  EE445952؛  ضقم  التعر3ف 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة.  

السيد محمد   : البنكي  اإلمراء   -

سالم كوضاض.  

- السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

)3 دجنبر.

- لقد تم اإليداع القانوني لدى   2

أتاض3خ  أإنزݣا1   اإلأتدائية  املحكمة 

 -  587  : ضقم  تحت  23/13/2122م 

السج1 التجاضي : 25755.
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PARAFAM
تأسيس شركة                                                     
فبراير   (7 طبقا للعقد املؤضخ في 

األسا�صي  القانو1  وضع  تم   2122

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

وشر3ك واحد على النحو التالي :

.PARAFAM : اسم الشركة

.PARAPHARMACIE :  الهدف
 5 و   4 ضقم   : االجتماعي  املقر   

ساحة املسجد حي السعادة الأيركوال 

الدشيرة انزكا1.

املدة :  99 سنة. 

دضهم   11.111   : الربسمال 

 111 حصة مقاأ1   111 مقسمة إلى 

دضهم للحصة 
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التسيير : السيد ايت تبيا سعيد.

والباقي  للذخيرة   5%  : األضباح 

حسب قراض الشركاء. 

تبتدئ من فاتح يناير إلى   : السنة 

غاية )3 دجنبر.

االأتدائية  أاملحكمة  اإليداع  تم   

تحت   17/13/2122 أتاض3خ  أانزكا1 
ضقم 543.
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IDEM INVEST
SARL AU

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
الشر3ك الواحد

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في    - ا 

تمت  اللفت،  أمير   2122 ماضس   22

لشركة  األسا�صي  القانو1  صياغة 

الشر3ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الواحد أالخصائص التالية  :

تحم1  الشركة   : التسمية 

ذات  شركة  اينفست)  )ايدم  اسم 

املسؤولية املحدودةالشر3ك الواحد.

اشغال  االجتماعي  الغرض 

مختلفة.

البناء  التشييد  بعمال  جميع 

واألشغال  الحدادة  النجاضة  الدها1 

العامة.

الهندسة  جميع بعمال وعمليات 

املدنية البناء والبنية التحتية.

الحفر  بعمال  أجميع  القيام 

الصحي  والطالء.الصرف  والتسو3ة 

وجميع املهن واستغالل املقالع.
االنتعاش والتطو3ر العقاضي

بو  األصناف  جميع  في  التجاضة 

املنتجات بو البرائع سواء في املغرب 

بو في الخاضج.

استيراد وتصدير.

جميع  تصنيع   - البيع  شراء 

املنتجات واملنتجات نصف املصنعة 

ومواد البناء.

املعدات  جميع  وبيع  شراء 

الصناعية.

نق1 البرائع.

عم1 العلف. عقاقير والعجالت. 

وبيع وتأجير جميع املعدات  شراء 
ألعمال  الالزمة  واألدوات  واملواد 

البناء.
املقر االجتماعي : مير اللفت املركز 

سيدي افني كلميم.
املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ   في  محدد   : الربسمال 
  1.111 إلى  دضهم مقسم    111.111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 
السيد  يدي  أي1  مجموعة  للحصة 
حصة   1111 املحجوب  اد  ضشيد 

اجتماعية.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد ضشيد اد املحجوب ملدة 

غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   3( فاتح يناير وتنتهي في 

ك1 سنة.
األضباح :  موزعة حسب مقتريات 

الفص1 6) من القانو1 األسا�صي.
اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
ماضس   22 أتاض3خ  أكلميم  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 131/2122.
السج1 التجاضي : الشركة  سجلت 
في السج1 التجاضي أكلميم أتاض3خ 22 

ماضس  2122 تحت ضقم 4163.
مقتطف مخصص لإلشهاض
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ATLAS IMMO
SARL AU 

الح1 والفسخ
محرر  في  الصادض  للقراض  تبعا 
يوم  املنعقد  االستثنائي  الجمع 
تم اإلجماع على ح1   2121/12/28
وفسخ الشركة ذات املميزات التالية :
: 29 شاضع محمد  املقر االجتماعي 
السادس، املركز التجاضي إضاك إقامة 

و) ضقم 4 الداض البيراء.
املصادقة على حساأات التصفية.

إقفال عملية التصفية.
التصفية  عن  املسؤول  تبرئة 

السيد ملياني حمزة.
القانوني  اإليداع  تم   : االيداع 
البيراء  أالداض  التجاض3ة   أاملحكمة 
ضقم  تحت   19/11/2121 يوم 
761782 سج1 تجاضي ضقم 416349.
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DENIMONT PROMOTION
 ش.م.م ش.و

الكائن مقرها االجتماعي إقامة الفرح 
الشقة 2 الطاأق السفلي كامب 

منجي1 مراكش
إقفال عملية التصفية

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
لشركة    24/12/2122 املؤضخ أتاض3خ 
 »DENIMONT PROMOTION«

تقرض ما يلي :
املصادقة على حساأات التصفية.

إقفال عملية التصفية.
التصفية  عن  املسؤول  تبرئة 

السيدة ضشيدة اوفقير.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة املحكمة التجاض3ة أمراكش 
ضقم  تحت   ،16/13/2122 أتاض3خ 

.3124
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REVE INVESTN
 ش.م.م ش. و

الكائن مقرها االجتماعي 88) قبوض 
الشهداء مراكش

إقفال عملية التصفية
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
لشركة    24/12/2122 املؤضخ أتاض3خ 

»REVE INVESTN« تقرض ما يلي :
املصادقة على حساأات التصفية.

إقفال عملية التصفية.
التصفية  عن  املسؤول  تبرئة 

السيدة ضشيدة اوفقير.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة املحكمة التجاض3ة أمراكش 
ضقم  تحت   ،15/13/2122 أتاض3خ 

. 9113
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 ATLAS IMMO 
SARL AU

ح1 الشركة
الح1 و الفسخ:

محرر  في  الصادض  للقراض  تبعا 
يوم  املنعقد  االستثنائي  الجمع 
تم اإلجماع على ح1   2121/12/28
و فسخ الشركة ذات املميزات التالية:

 ATLAS IMMO SARL  : االسم 
.AU

املوضوع : بعمال مختلفة بو البناء 
ومنعش عقاضي.

شاضع محمد   29: املقر االجتماعي 
السادس ، املركز التجاضي إضاك إقامة 

و) ضقم 4 الداض البيراء.
 111.111.11  : الشركة  ضبسمال 
حصة   1111 إلى  مقسمة  دضهم 
 111 حصة  ك1  قيمة  اجتماعية 

دضهم.
الشك1  على  املوزعة  الحصص 

األتي :
السيد ملياني حمزة 1111 حصة 

اجتماعية.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد ملياني حمزة مغربي الجنسية 
قاطن   (984 ماي   3 أتاض3خ  مزداد 
دضب  االسماعيلية  تجزئة   8 أفيال 
الوضد شاضع اأن الخطيب فاس ضقم 

.C942679 البطاقة الوطنية
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم   
يوم  البيراء  أالداض  التجاض3ة  
 761782 ضقم  تحت   19/11/2121

سج1 تجاضي ضقم 416349.
312 P

 SOCIETE SMART
TECHNOLOGIE SERVICES

SARL AU 
املقر االجتماعي : شركة علي كاض زنقة 

غزة ضقم 16 املسيرة بكادير
أتاض3خ  مداوالتها  إثر  على 
العام  الجمع  قرض   18/12/2122
  SOCIETE  : للشركة  العادي  غير 
 »SMART TECHNOLOGIE
املسجلة   SERVICES« SARL AU
أالسج1 التجاضي أاملحكمة التجاض3ة 

بكادير تحت ضقم 13137، ما يلي :
ح1 الشركة   أصفة مبكرة اأتداء 

من 18/12/2122.
تعيي1 مصفي الشركة في شخص  

اأراهيم ملغاضي.
شركة   : واملراسلة  التصفية  مقر 
املسيرة   16 ضقم  غزة  زنقة  كاض  علي 

بكادير.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أاكادير  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
أتاض3خ 17/13/2122 تحت ضقم 952.           
313 P
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STE CYCLE ALH
SARL

  شركة في طوض التصفية 

الجمع  محرر  أمقت�صى 

أتاض3خ  املنعقـد  االستثنائي  العام 

17/13/2122 تقرض ما يلي :

املصادقة عـلى حساأات التصفية.

إأراء ذمة املصفي.

الح1 النهائي للشركة.

التشطيب على السج1 التجاضي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 561 ضقم   تحت  ألنزكا1  اإلأتدائية 

أتاض3خ 2121/13/21.

314 P

STE ATLAS TALIOUINE
SARL

Au Capital de 111.111 DH 

 SIEGE SOCIAL :  AV TIFAOUINE

 N 414 DR BEN CHEIKH TEMSIA

AIT MELLOUL

االستثنائي  العام  الجمع  قرض 

املنعقد أتاض3خ  21/13/2122 يلي :

للشركة  اإلضادي  الطوعي  الفسخ 

والتصفية الودية.

تعيي1 مكا1 التصفية.

محمد  اضكا  السيد  وقبول  تعيي1 

كمصف للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

  23/13/2122 في  أإنزكا1  االأتدائية 

تحت ضقم 585.

315 P

RONESANS MAROC
SA

نهاية تصفية الشركة
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

الشركاء  قرض   2121 31 نوفمبر 

 RONESANS« املساهمة  لشركة 

MAROC SA« ما يلي :

الختامي  الحساب  على  املوافقة 

للتصفية التي بنشأها السيد بيكوت 

بوضال.

الشركة  تصفية  إجراءات  إنهاء 

 RONESANS MAROC« املسماة 

SA« وذلك اأتداء من تاض3خ )3 بكتوبر 

.2121

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

للداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض3خ   8(8393 البيراء تحت ضقم 

21 ماضس 2122.

316 P

SOCIETE AMAB BUREAU

SARL

ضبسمالها 111.111 دضهم

مقر التصفية : ضقم 2 عماضة )7 

مشروع املرس شطر 5 الدشيرة 

الجهادية انزكا1

تصفية مسبقة للشركة

أمقت�صى الجمع العام غير العادي 

 »AMAB BUREAU SARL« لشركة 

قرض   2122 )) ماضس  املنقعد أتاض3خ 

الشركاء ما يلي :

 AMAB« تصفية مسبقة لشركة

ذات  شركة   »BUREAU SARL

املسؤولية املحدودة.

سعيد  الهديلي  السيد  تعيي1 

كمصفي للشركة.

 2 ضقم  ب  التصفية  مقر  تحديد 

 5 شطر  املرس  مشروع   7( عماضة 

الدشيرة الجهادية انزكا1.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة االأتدائية أانزكا1 

ضقم  تحت   2122 ماضس   22 أتاض3خ 

.581

مسجلة  كانت  الشركة  ا1  كما 

أالسج1 التجاضي تحت ضقم 22531.
أمثاأة مقتطف وبيا1

املصفي

317 P

PHYTOBIOUGRA
SARL 

أيع حصص الشركة
الغير  العام  الجمع  أمقترـى 
 ،11/13/2122 في  املؤضخ  العادي 
لشركة PHYTOBIOUGRA  تقرض ما 

يلي :
بحمد  السيد  حصص  أيع 
حصة   511 في  املتمثلة  هيشاض 
املسماة   أالشركة  يمتلكها  التي 
ش.م.م   PHYTOBIOUGRA
ومقرها  دضهم   111.111 ضبسمالها 
الخامس  محمد  بشاضع  اإلجتماعي 
سجلها  أيوكرى  الخميس  طر3ق 
هيشاض  السيد  الى   24143 التجاضي 
قرض  العقد  نفس  وبمقت�صى  جمال 

الشر3ك أالشركة املدكوضة ما يلي :
بحمد  للسيد  النهائي  االنسحاب 
الشركة  في  ومسير  كشر3ك  هيشاض 

املدكوضة بعاله .
جمال  هيشاض  السيد  تعيي1 
كشر3ك ومسير ضفقة السيد كسيمي 

عبد الرحيم. 
تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

أاملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
 21/13/2122 في  أانزكا1  االأتدائية 

تحت ضقم 565. 
318 P

LIMYA WORK   
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضقم 5)) طر3ق عبد هللا اأن حسي1 
حي السالم اكادير

السج1 التجاضي ضقم 42717 بكادير
تفو3ت حصص

تعيي1 مسير الشركة
إقراض الديو1

التوقيع االجتماعي
تحيي1 النظام االسا�صي

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تمت   2122 فبراير   21 في  املؤضخ 

املصادقة على :
ادافقير  احمد  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   411
1111 حصة لفائدة السيد الحسي1 

اخصا�صي أتاض3خ 2 ماضس 2122.

تفو3ت السيد احمد ادافقير 111 

 1111 بص1  من  اجتماعية  حصة 

غر3بي  هشام  السيد  لفائدة  حصة 

أتاض3خ 2 ماضس 2122.

دافقير  احمدا  السيد  تعيي1 

كمسير للشركة.

احمد  للسيد  الفردي  التوقيع 

ادافقير في ما يخص الوثائق املالية و 

اإلداض3ة.

إقراض الديو1.

تحيي1 النظام االسا�صي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

   22 أتاض3خ  أأكادير  التجاضي 

ماضس2122 تحت ضقم  119132.

319 P

STE ECO TERRE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 ضبسمالها : 9.111.111 دضهم

  HF 469 املقر االجتماعي : إقامة

شاضع الحسن األول- حي الداخلة-

بكادير

سج1 تجاضي ضقم : 32273 / بكادير

العام  الجمع  قراض  أمقت�صى 

ماضس   7 يوم  املنعقد  االستثنائي 

2122، تم اتخاذ القراضات التالية :

حصة   9911 أيع  على  املصادقة 

للشركاء  ملكيتها  تعود  اجتماعية 

أوسلخن،  امي1  محمد  القدامى) 

وسليم  أوسلخن  زاكي  محمد 

ز3نب  السيدة  لفائدة  أوسلخن) 

أوسلخن.

أناني  سعاد  السيدة  تعيي1 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

تحيي1 النظام األسا�صي.

أاملحكمة  القـانوني  اإليـداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أأكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119152.

320 P
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.11.82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE HAWAI TOURS
أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى   

31/11/2122 تم إقراض ما يلي:
قامت الشركة أالتغييرات التالية:

طرف  من  حصة   511 تفو3ت 
لحساب  مباضك  موالي  زواي  السيد 

السيد زكر3اء زواي. 
طرف  من  حصة   351 تفو3ت 
السيد زواي مصطفى لحساب السيد 

زكر3اء زواي. 
طرف  من  حصة   151 تفو3ت 
السيد  لحساب  مينة  زواي  السيدة 

زكر3اء زواي.                        
للشركة:                                                                     القانوني  الشك1  تغيير 
 SARL ASSOCIE الى   SARL من 

 .UNIQUE
مصطفى  زواي  السيد  تعيي1 

كمسير  للشركة.
للسيد  االمراء  صالحية  تعود 

زكر3اء زواي.    
تم  القانوني  اإليداع   
أتاض3خ  ألكادير  التجاض3ة  أاملحكمة 
 119112 ضقم  تحت   18/13/2122

ضقم السج1 التجاضي 11189.    
321 P

OMAGREEN
SARL

إعـــال1 قانــوني
املؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
أتاض3خ  18/13/2122  أأكادير  قرضت  
الجمعية العامة االستثنائية لشركة 

OMAGREEN  SARL ما يلي : 
السيد شكيري   : استقالة املسير 
سعيد، الحام1 للبطاقة الوطنية ضقم  

.JB354488
السيد   : ذمة املسير القديم  إأراء 

شكيري سعيد. 

السيد عمر   : تعيي1 مسير جديد 

الوطنية  للبطاقة  الحام1  شكيري  
.JB311798   ضقم

السيد   : االجتماعي  التوقيع 

شكيري عمر.

تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 28/13/2122 في  اكادير  التجاض3ة 

تحت ضقم  119154 .

322 P

شركة راديب ترانس
ش.م.م

أربسمال قدضه : 111.111 دضهم

142 ألوك 2 اكدال ايت ملول انزكا1 

الجمع  محرر  أمقت�صى 

أتاض3خ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصادقة  تمت   ،18/12/2121

أاإلجماع على املقترحات اآلتية :

حميد  جديري  السيد  استقالة 

كمسير للشركة وتعيي1  من منصبه  

السيد كرامي محمد الحام1 لبطاقة 

 ،V257878 ضقم  الوطنية  التعر3ف 

مسيرا وحيدا للشركة وذلك ملدة ثالث 

سنوات.

صالحيات.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 

2122 تحت عدد ضقم : 571/2122.

323 P

SOMADIA 
SARL

ICE : 111461941111158

الغير  العام  الجمع  أمقترـى 

 ،14/12/2122 في  املؤضخ  العادي 

ما  تقرض   SOMADIA SARL لشركة 

يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 

إلى :
الطاأق األول-  ضقم 57 زاو3ة شاضع 

القنيطرة،  وشاضع  حشاد  فرحات 

الدشيرة  املنطقة الصناعية تاسيال، 

إنزكا1.

القانو1  من   4 الفقرة  تغيير 

األسا�صي للشركة.

تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.  

أاملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

 25/13/2122 في  أأكادير  التجاض3ة 

تحت ضقم119118.

324 P

ائتمانيا1 بيت ملول »فـيكـام كونسيلتنك«

)) عماضة الصديق الطاأق الثاني طر3ق تزنيت 

شاضع الحسن الثاني  بيت ملول

2) 11عماضة جمال الطاأق الثاني  شاضع القصر 

البلدي  بكــــاديــر

 SOCIETE- JH WORLD

TRADE

S.A.R.L AU

 ((E شقة ) أالطاأق السفلي ألوك

ضقم 3) حي الداخلة اكادير

أمقت�صى محرر الجمع العام  ب) 

 22/12/2122 أتاض3خ  االستثنائي 

 »JH WORLD TRADE« لشركة 

على  املصادقة  تمت  ش.ذ.م.م.ش.و. 

ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى 

العنوا1 التالي :

ألوك  السفلي  أالطاأق   ( شقة 

E)) ضقم 3) حي الداخلة اكادير.

ألنشطة  مكم1  نشاط  تغيير 

الشركة  »التداول« ب :

األملنيوم  الفوالذ،  بشغال 

والحديد.

املسير  جوهاضي  حمزة  السيد  

 JH WORLD« لشركة  الوحيد 

غير  ملدة  ش.و.  ش.ذ.م.م.   »TRADE

محدودة.

تم  لقد   : القانوني  اإليداع  ب) 

التجاض3ة  املحكمة  لدى  اإليداع 

أأكادير أتاض3خ  )) ماضس 2122  تحت 

السج1 التجاضي ضقم   118891 ضقم 

.43139

325 P

مكتب حساأات اأن عامر

TRANS WAAID

ش.م.م. 

السج1 التجاضي : 4865   

التعر3ف املوحد للمقاوالت

112795417111112

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

االستثنائي املؤضخ في 14/13/2122، 

 RE : ضقم  تحت  أتيزنيت  واملسج1 

21591، تمت املصادقة على : 

الشركة  مقر  نق1  على  املوافقة 

املسج1.

للقانو1  الجديدة  الصياغة  تبني 

األسا�صي.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني أمكتب الربط لدى 

عدد  أتيزنيت  االأتدائية  املحكمة 

118/2122 أتاض3خ  24/13/2122. 

326 P

 NOUVELLE UNITRANSIT

  SARL 

 ICE : 111537811111151

الغير  العام  الجمع  أمقترـى 

 ،12/12/2122 في  املؤضخ  العادي 

 NOUVELLE UNITRANSIT لشركة

SARL تقرض ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 

إلى :

4، ضقم 11 إقامة السعادة  عماضة 

) الحي املحمدي اكادير. 

القانو1  من   4 الفقرة  تغيير 

األسا�صي للشركة.

تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة.

أاملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 

 24/13/2122 في  أأكادير  التجاض3ة 

تحت ضقم 119112.

327 P
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CABINET SABCONSULTING

 NOUVELLE CONSERVERIE

DE BOUJDOUR
SARL

Au capital de 1.511.111 DHS

تحو13 املقر االجتماعي
طبقا ملحررالربط للجمع العام 

فبراير   (4 االستثنائي للشركة أتاض3خ 

2122 تقرض ما يلي :

من  االجتماعي  املقر  تحو13   

 TAN TAN FRIGO ZONE

  INDUSTRIELLE DAKHLA

 Lot 45, Lot الجديد  املقر  إلى 

 46, Lot 47, Lot 63, Lot 64,

 Lot 65 Zone : Industrielle

 2ème Tranche, Nouveau Port,

.BOUJDOUR
الهداف  السمك  أيع  ز3ادة   -

الشركة.

الربط   كاتب  لدى  اإليداع  تم 

أتاض3خ  أالعيو1  االأتدائية  للمحكمة 
16/13/2122 ضقم 737/2122.

328 P

KITCHEN U
SARL

شركة محدودة املسؤولية

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في   28/11/2122 قرضمساهمو 

الشركة ما يلي :

االجتماعي  املقر  تحو13   -  (
ضقم  4 حي 1112  ألوك   : للشركة إلى 

12 الحي املحمدي بكادير.

2 - تغيير الشك1 القانوني للشركة 

.SARL AU الى SARL من

االسا�صي  القانو1  تحيي1   -  3

للشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض3ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت   23/13/2122 أاكاديربتاض3خ 
ضقم 119151.

للخالصة والتذكير

قبال حسن

329 P

MARBAS
SARL

 ICE : 111429866111116
الغير  العام  الجمع  أمقترـى 
 ،14/12/2122 في  املؤضخ  العادي 
لشركة MARBAS SARL تقرض ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 

إلى :
 57 ضقم   - األض�صي  الطاأق 
وشاضع  حشاد  فرحات  شاضع  زاو3ة 
الصناعية  املنطقة  القنيطرة، 

تاسيال، الدشيرة إنزكا1.
القانو1  من   4 الفقرة  تغيير 

األسا�صي للشركة.
تحيي1 القانو1 األسا�صي للشركة. 
أاملحكمــة  القانوني  اإليداع  تم 
 25/13/2122 في  أأكادير  التجاض3ة 

تحت ضقم119121.
330 P

شركة أوتراكون
ش.م.م

أربسمال قدضه : 111.111 دضهم
دواض أوعالكة دضب الجديد 

اداومحند أيوكرى
الجمع  محرر  أمقت�صى 
أتاض3خ   املنعقد  االستثنائي  العام 
املصادقة  تمت   ،15/13/2122

أاإلجماع على املقترحات اآلتية :
االجتماعي  الربسمال  من  الرفع 
الى  دضهم   1.111.111 من  للشركة 
الحساب  عبر  دضهم   2.511.111

الجاضي.
تحديث القواني1.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 : أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 
 : ضقم  عدد  تحت   25/13/2122

.649/2122
مقتطف قصد االشهاض 

331 P

SOCIETE LAROMED 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شر3ك وحيـد 
ز3ادة ضبسمال الشركــة وتمديد مجال 

عم1 الشركة

أتاض3خ  عرفي  عقد  أمقت�صى   -  I
شركة  تجديد  تم   ،24/12/2122
ذات املسؤولية املحدودة ذات شر3ك 

وحيـد خصائصها كالتالــــي
 SOCIETE«  : التسمية 

 .»LAROMED
قرض  للشركة  الوحيد  الشر3ك 
ز3ادة ضبسمال الشركة ب  411.111 
دضهم أدلك   511.111 دضهم ليصبح 
من  الشركة  ضبسمال  تغيير  يتم 
دضهم   511.111 دضهم إلى   111.111
 4111 ز3ادة  .اد1  الدفع  بشهادة 
فئة  من  جديدة  اجتماعية  حصة 

111 دضهم.
قرض  للشركة  الوحيد  الشر3ك 

توسيع مجال عم1 الشركة إلى :
تاجر معدات ولوازم البناء 

املكتب  مستلزمات  تاجر 
وملحقات الكمبيوتر.

تجديد القانو1 األسا�صي للشركة.
زنقة   451 ضقم   : املقر االجتماعي 

امي اكادير تزنيت.
الشركة  أتسيير  يعهد   : التسيير 
ملدة غير  محمد اعراب   إلى السيد  
له  فينسب  التوقيع  بما  محددة، 

كذلك. 
II - وقد  تم اإليداع القانوني أكتاأة 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت    24/13/2122 أتاض3خ  أتزنيت 

ضقم  3557.
332 P

املكتب العام للحساأات واالستشاضات

شاضع 29 فبراير الرقم 6) تالبرجت بكادير 

الهاتف : 15 28 32 34 92

 STE HEIGHT TECH
LOGISTIC

S.A.R.L  
»شركة هاي تيك لوجيستيك«

املنعقد   العام   الجمع   إ1    -  (
أتاض3خ 7 ماضس  2122  قرض  ما يلي :     

) - تغيير مهمات الشركة.
2 - الز3ادة في ضبسمال الشركة.

أاإلجراءات  القيام  صالحية   -  3
القانونية.

لدى   القانوني   اإليداع   تم      -2
الربط أاملحكمة اإلأتدائية  كتاأة  
أإنزكا1  أتاض3خ 24 ماضس 2122 تحت 

عدد )59. 
مقتطف للنشر و البيا1

333 P

شركة الثقة لوكاسيون كار 
ش.م.م ش.و 

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
قرض   17/16/2121 أتاض3خ  املؤضخ 
مساهم شركة »الثقة لوكاسيو1 كاض« 

ما يلي :
من  الشركة  ضبسمال  ز3ادة 
 1.431.111 إلى  دضهم   511.111
الجاض3ة  الحساأات  أدمج  دضهم 
الربسمال  هذا  وتخفيض  للشركاء 
الخسائر  أامتصاص   781.111 إلى 

املتراكمة.
محمد  احربيلن  السيد  استقالة 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام1 
كمسير  مهامه  من   JB365885

للشركة.
تعيي1 السيد احربي1 عبد الحميد 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام1 
للشركة  جديًدا  مسيرا   JC554652

وتوقيع جميع وثائق الشركة أاسمه.
السابع،  تعدي1 البنود السادس، 
من  عشر  والخامس  عشر  الثالث 

القانو1 األسا�صي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االأتدائية أانزكا1 يوم 14/12/2122 
السج1   2122/223 الرقم  تحت 

التجاضي ضقم 3937.               
334 P

STE NOBEL MENUISERIE
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها  : 1.111.111 دضهــم

مقرهااالجتماعي : مكتب 47 الطاأق 
األول مركب االم1 عماضة 2  شاضع 

الحسن الثاني اكادير
س.ت : 47457

الجمع  مشاوضات  أمقت�صى 
أتاض3خ  املنعقد  االستثنائي  العام 
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16/13/2122، تقرضمايلي :
ل  الشركة  اسم  تغيير   -  (

.»PLANETE CARPENTY«
القانو1  من   2 املادة  تعدي1   -  2

األسا�صي للشركة.
القانوني  اإليداع  تم   -  3
أتاض3خ  أأكادير  التجاض3ة  أاملحكمة 

28/13/2122 تحت ضقم 119155.
335 P

TRANS TREIZE
SARL AU

    ش.م.م ذات الشر3ك الوحيد 
    ضبسمالها 111.111 دضهم

الشاضع  الرئي�صي ضقم 41 مركز افرا1 
األطلس الصغير كلميم 

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
 2122 ماضس    11 اإلستثنائي أتاض3خ 
قرض شركاء الشركة املذكوضة بعاله  ما 

يلي :
ألنشطة  التالي  النشاط  إضافة 

الشركة  :
االستيراد و أالتصدير.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني أاملحكمة االأتدائية أكلميم 
ضقم  تحت   25/13/2122 أتاض3خ 

.137/2122
336 P

C.A CONSEIL
 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE
 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 15 28 237 626 Fax 15 28 22 81 55
E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE DMISSI BEHEER
SARL AU

MODIFICATION
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
املنعقد في 23/12/2121 تم أموجبه 
 DMISSI« بشركة  تغييرات  إحداث 
ذات  شركة   »BEHEER SARL AU
واحد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 

حيث قرض ما يلي :
 KHOULOUD  : عالمة  إضافة 

.COMPLEXE

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االأتدائية أترودانت في 21/13/2122  

تحت ضقم 397.   
337 P

STE ARTCHI CONCEPT 
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسمالها 291.611 دضهم

املقر االجتماعي : ضقم 21 الطاأق 4 
عماضة فلوض3دا شاضع الحسن الثاني 

بكادير
العام  الجمع  محرر  أموجب 
فبراير   25 اإلستثنائي املنعقد أتاض3خ 
2119، قرض الشر3ك الوحيد للشركة 
املصادقة على ما يلي :                                            
إلى  االجتماعي  الهدف  تغيير 

الهندسة املعماض3ة.
تحيي1  القانو1  األسا�صي للشركة.
مصطفى  عز3وز  السيد  تعيي1 
الشر3ك اإلداضي الوحيد للشركة ملدة 

غير محدودة. 
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة   املحكمة  لدى  الربط 
تحت   28/15/2119 أتاض3خ  أأكادير 

ضقم  82138.
338 P

إشهار عقد تسيير
طبقا للعقد املؤضخ أبلفاع أتاض3خ 
أتاض3خ  واملسج1   2122 فبراير   21
التسجي1  مراجع   2122 ماضس   24
 ،121631.1112948.2122 ضقم 
قام السيد هشام ضو3و ضقم أطاقته 
الساكن أدواض   ،JB422694 الوطنية
البو3بات انشاد1 اشتوكة ايت أاها 
أمنح تسيير إلى السيد ضشيد الساخي 
 ،JB456736 الوطنية  أطاقته  ضقم 
امي  الجديد  انو  أدواض  الساكن 
املح1  أاها،  ايت  اشتوكة  مقوض1 
ألفاع  ازم  أتجزئة  الكائن  السفلي 
املركز اشتوكة ايت أاها واملعد ملواد 
سنوات   9 ملدة  والعطوض  التجمي1 
إلى غاية  فبراير 2122  اأتداء من 21 
العقد  حسب   2131 فبراير   21
ماضس   24 أتاض3خ  أبيوكرى  املسج1 

وإ1 الطرف الثاني يلتزم أك1   2122

ما يتعلق أتسيير املح1 املذكوض مقاأ1 
األول  للطرف  الثاني  الطرف  تسليم 

مبلغ 1911 دضهم كنصيبه في التسيير 

خالل ك1 شهر.

339 P

AGATOUR
SA

ضبسمالها  2.311.111  دضهم

شاضع 21 غشت مجمع تكاديرت - 

81111 اكادير 

ضقم السج1 التجاضي : 869 
عقد تسيير حر ألص1 تجاضي

Orange Blue
) - أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ في 

 AGATOUR« 5) فبراير 2122 بعطى
التجاضي  أالسج1  املسج1   »SA

أاملحكمة التجاض3ة أاكادير حق   869

التسيير الحر لألص1 التجاضي الكائن 

ب شاضع 21 غشت مجمع تكاديرت - 

 J FOR بكادير املغرب لفائدة  81111

سنة تبتدئ من فاتح   ( ملدة    YOU

فبراير   28 في  وتنتهي   2122 ماضس 

قيمته  شهري  مبلغ  مقاأ1   2123

51.111 دضهم.

2 - سيتم اإليداع القانوني أكتاأة 

الربط أاملحكمة التجاض3ة أأكادير.
مقتطف من بج1 اإلشهاض

340 P

SERVALL SCIENTIFIC
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

أناء على عقد عرفي بعلن القانو1 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 SERVALL SCIENTIFIC« : اإلسم 

مسؤولية  ذات  شركة   »SARL

محدودة.

وتسو3ق  استغالل   : املوضوع 

االختراع والتراخيص.

واالستيراد  والترخيص  التصنيع 
والتصدير والتوزيع والتجاضة.

منح وتنفيذ جميع العقود العامة 
أاألنشطة  املتعلقة  الخاصة  بو 

املذكوضة.
45 شاضع فرنسا   : املقر االجتماعي 

شقة ضقم 8 بكدال الرباط.
من تاض3خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
الربسمال : 111.111 دضهم مكو1 
واحدة  ك1  قيمة  حصة   1.111 من 

منها 111 دضهم.
 511  : السيد محمد صالح عواد 

حصة.
السيدة اسماء عواد : 511 حصة.
تسيير الشركة وإداضتها   : التسيير 
صالح  محمد  السيد  تصرف  تحت 
للقانو1  طبقا  عواد  واسماء  عواد 
االسا�صي للشركة مع السلطة الكاملة 

وذلك ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى )3 ديسمبر.
القانوني  اإليداع  بنجز  اإليداع 
أاملحكمة التجاض3ة أالرباط أتاض3خ 4) 
تحت السج1 التجاضي   2122 ماضس 

ضقم 58779).
341 P

WAHMANI TRAITEUR
SARL

املنعقد  العام  الجمع  إثر  على 
شركاء  قرض   2118 فبراير   2 أتاض3ح 
 WAHMANI TRAITEUR شركة 

: SARL
السيد  حصص  جميع  تفو3ت   -
حصة   451 القا�صي  بيت  اله  عبد 
للسيد التهامي وحمني و 51 حصة إلى 

السيد محمد وحمني.
إلى  االجتماعي  االسم  تغيير   -

.GOLDEN TABLE SARL
القا�صي  بيت  السيد  استقالة   -
عبد هللا من تسيير الشركة املذكوضة 
التهامي  بعاله وبصبح السيد وحمني 
املذكوضة  للشركة  الوحيد  املسير 

بعاله.
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اإليـداع  تم   : القانـونـي  اإليـداع 

القانـونـي أاملحكمـة التجاض3ة أالرباط 

تحـت ضقم    2118 فبراير   27 أتاض3خ 

.95732

342 P

» TRANSPORT MIRADAM«

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شر3ك وحيد 

ضبسمالها  111111  دضهم

املقر االجتماعي: ضقم )6)، تجزئة 

وسط الجديدة، الجديدة.

ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

(8489

تعديالت
العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 

 2122 يناير   15 أتاض3خ  االستثنائي 

مسج1 أتاض3خ 7) فبراير 2122، تقرض 

ما يلي:

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13 

العنوا1 الساأق  املذكوضة اعاله من 

تجزئة   ،3(4 ضقم  الكائن أالجديدة، 

الى العنوا1 الجديد الكائن  القدس، 

وسط  تجزئة   ،(6( ضقم  أالجديدة 

الجديدة، الجديدة.

 (5 الفص1  تغيير  على  املصادقة 

و  للشركة  االسا�صي  القانو1  من 

دلك أمنح مسؤولية تمثي1 الشركة 

خواص  من  معها  املتعاملي1  لدى 

من  عمومية  واداضات  مؤسسات  و 

طرف السيد هشام أنشليح و السيدة 

غير  الطو13 أإمراء  فاطمة الزهراء 

مشترك.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 

23 فبراير 2122 تحت ضقم 27533.

            خالصة وبيا1

1 C

 BELMAC CONSULTING 

 INTERNAIONAL
شركـة محدودة املسؤولية 

ذات شر3ك وحيد
ضبسمالها 111111  دضهم

املقر االجتماعي: شاضع جبرا1 خلي1 

جبرا1، تجزئة النخي1 4، عماضة 4)،  
الطاأق 4، الشقة 7)، ضسم عقاضي 

18/218336، الجديدة.

 ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

(9(75

تأسيس شركـة
من  محرض  عرفي  عقد  أمقت�صى 

مسج1  فبراير2122،   18 أتاض3خ 

إعداد  تم  فبراير2122،   18 أتاض3خ  

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو1 

املسؤولية أاملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شك1 

املسؤولية دات شر3ك وحيد.

 Belmac  «  : الشركة  تسمية   

» consulting internaional

غـرض الشركة : 

خدمات االستشاضة و التدقيق في 

انظم تدأير الجودة و الصحة والوقاية 

في مجال التشغي1.

مشاضيع  ومصاحبة  تدأير 

االستثماض.

عنوا1 املقر االجتماعي :

جبرا1،  خلي1  جبرا1  شاضع 

  ،(4 عماضة   ،4 النخي1  تجزئة 
ضسم عقاضي   ،(7 الشقة   ،4 الطاأق 

218336/18، الجديدة.
محدد  املبلغ   : الشركة  ضبسمال 

  1111 دضهم مقسم إلى   111111 في 

 111.11 أقيمة  اجتماعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  دضهم 

الشر3ك الوحيد: 

ألماحي:  اللطيف  عبد  السيد 

1111 حصة اجتماعية.

ويسيرها   الشركة  يدير  التسيير: 

ملدة غير محدودة السيد عبد اللطيف 

الوطنية  للبطاقة  الحام1  ألماحي 

.A361611 للتعر3ف ضقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 

7) ماضس 2122 تحت ضقم 27618.

            خالصة وبيا1

2 C

 » CENTRE KORCH «
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شر3ك وحيد 
ضبسمالها 111111   دضهم

املقر االجتماعي: الشقة ضقم ))، 

الطاأق الثالث، حي السالم،  شاضع 

جبرا1 خلي1 جبرا1، الجديدة. 

 ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

(9(33

تأسيس شركـة
أمقت�صى عقد عرفي محرض أتاض3خ 

25 دجنبر 2121، مسج1 أتاض3خ 

إعداد  تم   2121 دجنبر   28  

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو1 

املسؤولية أاملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شك1 

املسؤولية دات شر3ك وحيد. 

: تسمية الشركة

» CENTRE KORCH «

غـرض الشركة: 

مركز للعالج الطبيعي و التزيي1 و 

التجمي1.

عنوا1 املقر االجتماعي:

الطاأق الثالث،   ،(( الشقة ضقم 

خلي1  جبرا1  شاضع  السالم،   حي 

جبرا1، الجديدة. 
املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 

   1111 إلى  مقسم  دضهم    111111

 111.11 أقيمة  اجتماعية  حصة 

اسم  في  الواحدة  للحصة  دضهم 

الشر3ك الوحيد: 

 1111 قوضش:  جهاد  السيدة   -

حصة اجتماعية.

وتسيرها  الشركة  تدير  التسيير: 

جهاد  السيدة  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  قوضش 

.JB474346 للتعر3ف ضقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 
 2122 ماضس   12 أتاض3خ  أالجديدة 

تحت ضقم 27561.
            خالصة وبيا1

3 C

» CAFE ANNOBALAA« 
شركـة محدودة املسؤولية 

ضبسمالها 41111   دضهم
املقر االجتماعي: ضقم 73،  تجزئة 
الفردوس، املتجر ضقم 3، الجديدة.
ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

((345
ح1 شركـة

العام  الجمع  محرر  أمقت�صى 
االستثنائي أتاض3خ 21 يناير 2122 قرض 
الشر3كا1 السيد البوعزاوي كوض3ن و 

السيد عبد العالي قصير  مايلي:
ح1 شركة

» CAFE ANNOBALAA« 
كمكلفي1  انفسهما   تسمية  مع 

بعملية التصفية.
تحديد عنوا1 التصفية أالعنوا1 
الفردوس،  تجزئة    ،73 ضقم  التالي: 

املتجر ضقم 3، الجديدة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 

18 ماضس 2122 تحت ضقم 27577.
            خالصة وبيا1

4 C

 SOCIETE SABER EL «
» ABIDINE UNIQUE

شركـة محدودة املسؤولية 
ضبسمالها 21111  دضهم

املقر االجتماعي: شقة في الطاأق 
الثاني، FD n°4 4A،طر3ق البحر، 

ازموض.
 ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

(9(89
تأسيس شركـة

من  محرض  عرفي  عقد  أمقت�صى 
مسج1   ،2122 فبراير   22 أتاض3خ 
أتاض3خ  فاتح ماضس 2122، تم إعداد 
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محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو1 
املسؤولية أاملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شك1 
املسؤولية .

 SOCIETE   « الشركة  تسمية   
» SABER EL ABIDINE UNIQUE

التجاضة  الشركة:  غـرض 
أالتقسيط.

استيراد و تصدير.
في  شقة  االجتماعي:  املقر  عنوا1 
FD n°4 4A،طر3ق  الثاني،  الطاأق 

البحر، ازموض.
املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 
  211 إلى  مقسم  دضهم   21.111.11
 111.11 أقيمة  اجتماعية  حصة 
موزعة على  دضهم للحصة الواحدة  

الشر3كي1 كالتالي: 
 111 العاأدي:  ايوب  السيد   -

حصة اجتماعية.
- السيد محمد صبير : 111 حصة 

اجتماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
ملدة غير محدودة  و  أصفة مشتركة 
ك1 من السيد ايوب العاأدي و السيد 

محمد صبير.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 

21 ماضس 2121 تحت ضقم 27621.
            خالصة وبيا1

5 C

 DIYAR ARCHITECTURE 
SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  أمقت�صى   
تم  أبرشيد     17/13/2122 أتاض3خ  
ذات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
وحيد  لشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم1 الخصائص   التالية :
  التسمية  :    

 DIYAR ARCHITECTURE SARL
AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 
املسؤولية املحدودة لشر3ك وحيد

الهندسة  االجتماعي:  الهدف 
املعماض3ة

ضبس املال: حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 111111   دضهم في يد 

- زكر3اء طو13 111111      دضهم 

من  اأتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

 3( يناير إلى   ( من  السنة املالية: 

ديسمبر من ك1 عام.

شاضع محمد   83 املقر االجتماعي: 

٧ تجزئة العميري شقة ضقم 3 الطاأق 

2 أرشيد 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

غير  ملدة  طو13   زكر3اء  للسيد:  

محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أبرشيد 

تحت ضقم 287/2122 كما تم تسجي1 

أتاض3خ  التجاضي  أالسج1  الشركة 

16/13/2122 تحت عدد   6399) .    

6 C

 FRIGO ROMMANA 
SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  أمقت�صى   

أتاض3خ  17/12/2122  بسيدي املكي 

تم وضع النظام األسا�صي لشركة ذات 

وحيد  لشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم1 الخصائص   التالية :

  التسمية  :    

 FRIGO ROMMANA * SARL *

AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشر3ك وحيد

مستودع  االجتماعي:  الهدف 

التبريد
ضبس املال: حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 111111   دضهم في يد 

- سمير صولحي 111111      دضهم 

من  اأتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

 3( يناير إلى   ( من  السنة املالية: 

ديسمبر من ك1 عام.

الجديدة  طر3ق  االجتماعي:  املقر 

جماعة  عالل  اوالد  دواض   41 كلم 

الخيايطة أرشيد

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

غير  ملدة  صولحي  سمير  للسيد: 

محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أبرشيد 

تحت ضقم 251/2122 كما تم تسجي1 

أتاض3خ  التجاضي  أالسج1  الشركة 

19/13/2122 تحت عدد   6355) .    

7 C

 SAMIA ARCHI HOME
SARL AU 

عليه  مصادق  عقد  أمقت�صى   

أتاض3خ  24/12/2122  أالجديدة  تم 

ذات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

وحيد  لشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم1 الخصائص   التالية :

  التسمية  :    

 SAMIA ARCHI HOME *  *

SARL AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشر3ك وحيد

مكتب  االجتماعي:  الهدف 

للهندسة
ضبس املال: حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 11.111  دضهم في يد 

- سامية أولديال 11.111  دضهم 

من  اأتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

 3( يناير إلى   ( من  السنة املالية: 

ديسمبر من ك1 عام.

الرقم   (6 ممر  االجتماعي:  املقر 

أوعبيد  الرحيم  عبد  شاضع   (86

الطاأق الثاني حي التسير 12  أرشيد 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

غير  ملدة  أولديال   سامية  للسيدة 

محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أبرشيد 

تحت ضقم 264/2122 كما تم تسجي1 

أتاض3خ  التجاضي  أالسج1  الشركة 

11/13/2122 تحت عدد   )637) .    

8 C

 GRENELLE TRAINING AND

 CONSULTING SARL A

ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر3ك وحيد

ضبسمالها 11.111,11 دضهم

مقرها : شقة ضقم )) الطاأق الثاني 

عماضة مناية ضقم 38 شاضع الوالء

- الداخلة -

  /-  I تأسيـــس:

أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   

القانو1  إحداث  تم   ،17/12/2122

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشر3ك وحيد.

).   /-التسميــة:

 GRENELLE TRAINING AND

 CONSULTING SARL A ASSOCIE

UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشر3ك وحيد

2.   /-الهــدف :تهدف الشركة سواء 

لحسابها  خاضجه  بو  املغرب  داخ1 

الخاص بو لحساب الغير إلى :

والتدض3ب  التكو3ن  خدمات   •

 ، الشركات   ، لألفراد  الشخ�صي 

بو  العامة  املؤسسات   ، املجتمعات 

الخاصة.

االستشاضة   ، اإلضشاد  خدمات   •

التنظيم   ، واملواكبة في اإلستراتيجية 

 ، والعملية  اإلستراتيجية  اإلداضة 

االنظمة املعلومية ،    

التسو3ق   ، البشر3ة  املواضد   

واالتصال ، من التصميم إلى التنفيذ.

• خدمات اإلنشاء والتوطي1.

 ، إنجاز بي دضاسات اقتصادية   •

قانونية ، مالية واجتماعية.

•  دضاسات السوق واالستشاضة في 

االستثماض. 

والفعاليات  الندوات  تنظيم   •

واملؤتمرات.
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العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي.
3.    /- املقر االجتماعي:   شقة ضقم 
مناية ضقم  الثاني عماضة  الطاأق   ((

38 شاضع الوالء - الدخلة
من  99 سنة اأتداء  /-املــدة:      .4

تاض3خ التأسيس النهائـي
: حدد ضبسمالها  /-ضبس املـال     .5
مقسم  دضهم     11.111,11 في مبلغ 
على 111 حصة من فئة 111 دضهم،  
 : الوحيد  الشر3ك  لفائدة  للواحـد 

سو�صي الحسي1
تسييـر  :عهـد  /-التسييـر     .6  
 : شر3كة  غير  املسيرة  إلى  الشركـة 

سو�صي مليكة
تبتـدئ من   : /-السنـة املاليـة     .7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في )3 دجنبـر من ك1 

سنـة.
لالحتياط   5%   : /-األضبــاح     .8

القانـــونـي.
/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 
الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت    14/13/2122 يـوم  
ضقم  التجاضي  السج1   385/2122

21923
للنشر والبيا1

9 C

 » YATINE«
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شر3ك وحيد 
ضبسمالها 111111   دضهم

املقر االجتماعي: الرقم 45، الزنقة 
6، الطاأق السفلي، حي القدس،  
سيدي البرنو�صي، الداض البيراء. 
 ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

536375 املحكمة التجاض3ة – الداض 
البيراء

تأسيس شركـة
أمقت�صى عقد عرفي محرض أتاض3خ 

19 ماضس 2122، مسج1 أتاض3خ 

إعداد  تم   ،2122 ماضس   (2
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانو1 

املسؤولية أاملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شك1 

املسؤولية دات شر3ك وحيد. 
» YATINE« :  تسمية الشركة

التجاضة الوطنية  غـرض الشركة:  
و الدولية عبر االنترنيت و التكنولوجيا 

الجديدة.
التجاضة أاملراسلة.

االستشاضة في التجاضة االلكترونية.
و  الطرود  استقبال  و  اضسال 

البرائع.
نق1 السلع و الطرود و البرائع.

التصدير و االستيراد.
عنوا1 املقر االجتماعي:

الطاأق   ،6 الزنقة   ،45 الرقم 
سيدي  القدس،   حي  السفلي، 

البرنو�صي، الداض البيراء. 
املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 
111111.11  دضهم مقسم إلى 1111   
 111.11 أقيمة  اجتماعية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  دضهم 

الشر3ك الوحيد: 
الدين  شمس  أدض  السيد   -

االدضي�صي: 1111 حصة اجتماعية.
التسيير: عهد أتسيير الشركة ملدة 
غير محددة للسيد أدض شمس الدين 

االدضي�صي .
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  القانوني 
البيراء أتاض3خ 6) ماضس 2122 تحت 

ضقم 7978)8.
أالسج1  الشركة  تسجي1  تم 
التجاضي ضقم -536375الداض البيراء 

أتاض3خ 6) ماضس 2122.
            خالصة وبيا1

10 C

 »  FULL FERTIL AGRO«
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شر3ك وحيد 
ضبسمالها 111111.11   دضهم

املقر االجتماعي: الرقم 45، الزنقة 6، 
الطاأق السفلي، حي القدس، سيدي 

البرنو�صي، الداض البيراء. 
 ضقم التقييد في السج1 التجاضي:

536(85

تأسيس شركـة
أمقت�صى عقد عرفي محرض أتاض3خ 
19 ماضس 2122، مسج1 أتاض3خ   12 
القانو1  إعداد  تم   ،2122 ماضس 
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

أاملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شك1 

املسؤولية دات شر3ك وحيد. 
: تسمية الشركة

»  FULL FERTIL AGRO «
غـرض الشركة: 

الكيماو3ة  املواد  و  االدو3ة  أيع 
الفالحية.

أيع االسمدة و املواد املخصبة.
عنوا1 املقر االجتماعي:

الطاأق   ،6 الزنقة   ،45 الرقم 
سيدي  القدس،  حي  السفلي، 

البرنو�صي، الداض البيراء. 
املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 
111111.11  دضهم مقسم إلى 1111   
 111.11 أقيمة  اجتماعية  حصة 
اسم  في  الواحدة  للحصة  دضهم 

الشر3ك الوحيد: 
- السيد ميلود قليال: 1111 حصة 

اجتماعية.
التسيير: عهد أتسيير الشركة ملدة 

غير محددة للسيد ميلود قليال.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  القانوني 
البيراء أتاض3خ 5) ماضس 2122 تحت 

ضقم 7785)8.
أالسج1  الشركة  تسجي1  تم 
الداض   -  536(85 ضقم  التجاضي 

البيراء أتاض3خ   5) ماضس 2122.
            خالصة وبيا1

11 C

 SOCIETE ALLO
 BUREAUTIQUE

SARL 
 AV MED V LOCAL N° 15

.DAKHLA OUED EDDAHAB
CLOTURE DE LIQUIDATION

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
 19/12/2122 أتاض3خ  االستثنائي 
تقرض  بعاله،  املدو1  الشركة  أمقر 

مايلي:

) -  ح1 و تصفية الشركة

عمليات  ك1  على  املصادقة   -
التصفية.

- تبرئة ذمة املصفي السيدة فر3دة 
أن االشكر و إعفائه من مهامه. 

-  التصر3ح أنهاية التصفية و ح1 
الشركة.  

ثم اإليداع القانوني أاملحكمة   2-
الذهب  وادي  أالداخلة  االأتدائية 
ضقم  تحث   25/13/2122 أتاض3خ 

549/2122
12 C

 DAKHLA SMIDCOM
SARL A ASSOCIE UNIQUE 

 شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشر3ك وحيد

ضبسمالها 111.111 دضهم
مقرها : شقة ب ضقم ) زاو3ة شاضع 
احمد الرفاعي و شاضع لساضكا حي 

املسيرة )
- الداخلة -

  /-  I تأسيـــس:
أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   
القانو1  إحداث  تم   ،11/13/2122
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشر3ك وحيد.
).   /-التسميــة:

 DAKHLA SMIDCOM SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 
لشر3ك وحيد

2.   /-الهــدف :تهدف الشركة سواء 
لحسابها  خاضجه  بو  املغرب  داخ1 

الخاص بو لحساب الغير إلى :
األضا�صي  استغالل   •

الفالحية والزضاعية.
تجاضة،  وتصدير،  استيراد   •

بشغال مختلفة.
العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي.
3.    /- املقر االجتماعي:  شقة ب ضقم 
زاو3ة شاضع احمد الرفاعي و شاضع   (

لساضكا حي املسيرة ) - الداخلة .
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من  99 سنة اأتداء  /-املــدة:      .4
تاض3خ التأسيس النهائـي

: حدد ضبسمالها  /-ضبس املـال     .5
دضهم  مبلغ  في  دضهم   111.111,11
فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 
111 دضهم،  للواحـد لفائدة الشر3ك 

الوحيد :  نبي1 اسراض
تسييـر  :عهـد  /-التسييـر     .6
نبي1   : الوحيد  السيد  إلى  الشركـة 

اسراض 
تبتـدئ من   : /-السنـة املاليـة     .7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في )3 دجنبـر من ك1 

سنـة.
لالحتياط   5%   : /-األضبــاح     .8

القانـــونـي.
/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 
الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت     21/13/2122 يـوم  
ضقم  التجاضي  السج1   514/2122

21193
للنشر والبيا1

13 C

 DEEP BLUE FISHING
 CHARTERS

SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر3ك وحيد
ضبسمالها 111.111,11 دضهم

مقرها : حي السالم ، شاضع الجامعة 
العربية ، زنقة 18 ، ضقم 49

- الداخلة -
  /-  I تأسيـــس:

أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   
القانو1  إحداث  تم   ،28/12/2122
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشر3ك وحيد.
).   /-التسميــة:

 DEEP BLUE FISHING
 CHARTERS SARL A ASSOCIE

UNIQUE
محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشر3ك وحيد

2.   /-الهــدف :تهدف الشركة سواء 

لحسابها  خاضجه  بو  املغرب  داخ1 

الخاص بو لحساب الغير إلى :

 ، سياحية  إقامات   •

استغالل وتسيير الفنادق ، االقامات، 

النزل و القرى السياحية، مخيمات و 

مؤسسات سياحية بخرى.

النظري  التعليم   •

تكو3ن متقدم ملختلف   ، والتطبيقي 

الر3اضات البحر3ة.

العمليات  جميع  كذلك 

املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي.

3.    /- املقر االجتماعي:  حي السالم 

، شاضع الجامعة العربية ، زنقة 18 ، 

ضقم  49 - الداخلة .

99 سنة اأتداء من  /-املــدة:      .4

تاض3خ التأسيس النهائـي

: حدد ضبسمالها  /-ضبس املـال     .5

دضهم  مبلغ  في  دضهم   111.111,11

فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 

111 دضهم،  للواحـد لفائدة الشر3ك 

الوحيد :  عبد الجلي1 سالمي

تسييـر  :عهـد  /-التسييـر     .6

عبد   : الوحيد  السيد  إلى  الشركـة 

الجلي1 سالمي

تبتـدئ من   : /-السنـة املاليـة     .7

فاتـح ينايـر وتنتهـي في )3 دجنبـر من ك1 

سنـة.

لالحتياط   5%   : /-األضبــاح     .8

القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 

الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 

عـدد  تحـت    11/13/2122 يـوم  

ضقم  التجاضي  السج1   442/2122

21111
للنشر والبيا1

14 C

FMI NABIH AGRICOLE
SARL A ASSOCIE UNIQUE 
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشر3ك وحيد
ضبسمالها 111.111.11 دضهم
مقرها : حي السالم ضقم 1178

- الداخلة -
  /-  Iتأسيـــس:

أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   
تم إحداث القانو1   ،  28/15/2121
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشر3ك وحيد.
/-التسميــة:  .(

 FMI NABIH AGRICOLE SARL
A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 
لشر3ك وحيد

/-الهــدف :  .2
داخ1  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب بو خاضجه لحسابها الخاص بو 

لحساب الغير إلى : 
األضا�صي  وتسيير  استغالل   •

الفالحية والزضاعية.
أجميع  الفالحي  اإلنتاج   •

بشكاله.
أجميع  املوا�صي  تربية   •

بشكاله، استيراد وتصدير .
العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي. 
حي  االجتماعي:   املقر   -/   .3

السالم ضقم -1178 الداخلة.
اأتداء  سنة   99 /-املــدة:    .4

من تاض3خ التأسيس النهائـي
ضبس  حدد   : املـال  /-ضبس   .5
دضهم   111.111.11 مبلغ  في  املال 
فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 
111 دضهم،  للواحـد لفائدة الشر3ك 

الوحيد: محمد نبيه 
تسييـر  :عهـد  /-التسييـر   .6
محمد  الشركـة إلى الشر3ك الوحيد: 

نبيه
تبتـدئ   : املاليـة  /-السنـة   .7
دجنبـر   3( من فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

من ك1 سنـة.

لالحتياط   5%   : /-األضبــاح   .8

القانـــونـي.

/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 

الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 

عـدد  تحـت     13/16/2121 يـوم 

ضقم  التجاضي  السج1   962/2121

.(8463
للنشر والبيا1

15 C

 GOLD BAY SAFARI
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشر3ك وحيد

ضبسمالها 111.111,11 دضهم

مقرها : حي السالم ، شاضع الجامعة 

العربية، زنقة 18 ، ضقم 49

- الداخلة -

  /-  I تأسيـــس:

أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   
القانو1  إحداث  تم   ،28/12/2122

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشر3ك وحيد.

).   /-التسميــة:

 GOLD BAY SAFARI SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشر3ك وحيد

2.   /-الهــدف :تهدف الشركة سواء 

لحسابها  خاضجه  بو  املغرب  داخ1 

الخاص بو لحساب الغير إلى :

• النق1 السياحي

العمليات  جميع  كذلك 

املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 

عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي.

3.    /- املقر االجتماعي:  حي السالم 

، شاضع الجامعة العربية ، شاضع 18 ، 

ضقم 49 - دخلة

99 سنة اأتداء من  /-املــدة:      .4

تاض3خ التأسيس النهائـي
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: حدد ضبسمالها  /-ضبس املـال     .5
دضهم  مبلغ  في  دضهم    111.111,11
فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 
111 دضهم،  للواحـد لفائدة الشر3ك 

الوحيد : عبد الجلي1 سالمي
تسييـر  :عهـد  /-التسييـر     .6
عبد   : الوحيد  السيد  إلى  الشركـة 

الجلي1 سالمي
تبتـدئ من   : /-السنـة املاليـة     .7
فاتـح ينايـر وتنتهـي في )3 دجنبـر من ك1 

سنـة.
لالحتياط   5%   : /-األضبــاح     .8

القانـــونـي.
/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 
الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت    17/13/2122 يـوم  
ضقم  التجاضي  السج1   411/2122

21935
للنشر والبيا1

16 C

 LINA COMMERCE ET
TRAVEAUX DIVERS SARL
شـركـة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 111.111.11 دضهم
 412 حي لفطيحات ضقم   : مقرها 

الطاأق األول الشقة ضقم 2 
- الداخلة -

  /-  Iتأسيـــس:
أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   
تم إحداث القانو1   ،  12/11/2121
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة.
/-التسميــة:  .(

 LINA COMMERCE ET
TRAVEAUX DIVERS SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة
/-الهــدف :  .2

داخ1  سواء  الشركة  تهدف 
املغرب بو خاضجه لحسابها الخاص بو 

لحساب الغير إلى : 
تسو3ق أالجملة عامة .  •

خاصة  البناء  اشغال   •
وعامة.

استيراد   ، عامة  تجاضة   •
وتصدير .

اشغال وخدمات مختلفة ،   •
تجاضة عامة .

العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي. 
حي  االجتماعي:   املقر   -/  .3
األول  الطاأق   412 ضقم  لفطيحات 

الشقة ضقم 2 - الداخلة.
من  اأتداء  سنة   99 /-املــدة:   .4

تاض3خ التأسيس النهائـي
5./-ضبس املـال : حدد ضبس املال في 
مبلغ 111.111.11 دضهم مقسم على 
دضهم،    1111 فئة  من  حصة   111

للواحـد لفائدة الشركاء : 
أنطالب إلينا   51 حصة  •

 51 الحسن    أنطالب   •
حصة

تسييـر  :عهـد  /-التسييـر   .6
الشركـة الى السيدة :  

أنطالب إلينا
تبتـدئ   : املاليـة  /-السنـة   .7
دجنبـر   3( من فاتـح ينايـر وتنتهـي في 

من ك1 سنـة.
لالحتياط   5%   : /-األضبــاح   .8

القانـــونـي.
/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 
الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت     25/11/2121 يـوم 
ضقم  التجاضي  السج1   1711/2121

.19623
للنشر والبيا1

17 C

 SMIDCOM INVEST
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشر3ك وحيد

ضبسمالها 111.111,11 دضهم
مقرها : شقة ب ضقم ) زاو3ة شاضع 
احمد الرفاعي و شاضع لساضكا حي 

املسيرة )

- الداخلة -
  /-  I تأسيـــس:

أتاض3خ   عرفي  عقد  أمقت�صى   
القانو1  إحداث  تم   ،11/13/2122
مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشر3ك وحيد.
).   /-التسميــة:

 SMIDCOM INVEST SARL A
ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 
لشر3ك وحيد

2.   /-الهــدف :تهدف الشركة سواء 
لحسابها  خاضجه  بو  املغرب  داخ1 

الخاص بو لحساب الغير إلى :
•اإلنعاش العقاضي،

•استيراد وتصدير، تجاضة، بشغال 
مختلفة.

العمليات  جميع  كذلك 
املالية التي لها  التجاض3ة،  الصناعية، 
عالقة مباشرة بو غير مباشرة أالهدف 

اإلجتماعي.
3./- املقر االجتماعي:  شقة ب ضقم 
زاو3ة شاضع احمد الرفاعي و شاضع   (

لساضكا حي املسيرة ) - الداخلة.
من  اأتداء  سنة   99 4./-املــدة: 

تاض3خ التأسيس النهائـي
ضبسمالها  حدد   : املـال  5./-ضبس 
دضهم  مبلغ  في  دضهم   111.111,11
فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 
111 دضهم،  للواحـد لفائدة الشر3ك 

الوحيد : نبي1 اسراض
6./-التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة 

إلى السيد الوحيد : نبي1 اسراض
من  تبتـدئ   : املاليـة  7./-السنـة 
فاتـح ينايـر وتنتهـي في )3 دجنبـر من ك1 

سنـة.
لالحتياط   5%   : 8./-األضبــاح 

القانـــونـي.
/-II اإليــداع القانـونـي :

أاملحكمـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم   
 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االأتدائية 
الداخلـة  أمدينـة   ، الذهب  وادي 
عـدد  تحـت    21/13/2122 يـوم  
ضقم  التجاضي  السج1   513/2122

21191
للنشر والبيا1

  STE  OUZOUD  HOLIDAYS
 SARL
العنوا1 :

دواض   ساغد1  أني عياط از3الل 
ضقم التقييد أالسج1 التجاضي

4987 
أتاض3خ      عرفي  عقد  أمقت�صى 
شركة   انشاء  تم   11/12/2122
تحم1   املحدودة   املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
التسمية   : 

  STE  OUZOUD  HOLIDAYS
SARL

العنوا1 :
دواض   ساغد1  أني عياط از3الل 

ضبس املــال 111111. دضهم   مقسم 
الى 1111 حصة 

صالح ضزوقي 711 حصة 
محمد ضزوقي  311 حصة 

 الغرض :
داض للريافة 

السنة املـالية: السنة امليالدية
مدة الشركة: 99 سنة

املسير :
صالح ضزوقي 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية   از3الل   تحت ضقم 75

 19 C

MASA SERVICES
*SARL AU * 

أتاض3خ  عقد  أمقت�صى 
وضع  تم  بسطات    26/11/2122
ذات  لشركة  األسا�صي  النظام 
واحد  لشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم1 الخصائص التالية :
 التسمية :

 MASA SERVICES * SARL*   
*AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة    
املسؤولية املحدود لشر3ك واحد.   

الهدف االجتماعي :وسيط نقدي.
ضبس املال: حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 111.111دضهم في يد :
-  عبد الرحيم مودني  111.111 

دضهم
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من  اأتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

)3 دجنبر من ك1 سنة.

حي   2 الر�صى     : املقر االجتماعي 

التوفيق ضقم 324  سطات.

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

للسيد عبد الرحيم مودني ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية بسطات 

تحت ضقم 54 /2122 كما تم تسجي1 

أتاض3خ  التجاضي  أالسج1  الشركة 

7/13/2122 تحت عدد )693. 

20 C

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JANDAA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 

عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

JANDAA DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 2421 

تجزئة معط هللا املحاميد - 41111 

مراكش املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.34275

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   2121 دجنبر   13 في  املؤضخ 

ذات  شركة   JANDAA DECO ح1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسمالها 51.111 دضهم 

 2421 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا1 

 41111  - تجزئة معط هللا املحاميد 

النعدام  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

و عي1:

و  الخديري  مصطفى  السيد)ة) 

هللا  معط  تجزئة   2421 عنوانه)ا) 

املغرب  مراكش   41111 املحاميد 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 2421 وفي   2121 دجنبر   13 أتاض3خ 

 41111  - تجزئة معط هللا املحاميد 

مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 132612.

(I

MOHAMED SAFRIOUI

MAAWAK DESIGN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 21211،

CASABLANCA MAROC

MAAWAK DESIGN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 223 شاضع 

غاندي - 21111 الداض البيراء 

املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.152617

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 22 فبراير 2122 تم تحو13 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الداض   21111  - شاضع غاندي   223«

البيراء املغرب« إلى »7 زنقة الطبيب 

تجزئة الطبيب مح1 الطاأق السفلي 

- 21111 الداض البيراء املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818724.

2I

AMOURI CONSULTING

FASBATIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

31111، FES MAROC
FASBATIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شقة 
أالدوض األول ، دواض بوالد معال ، 

جماعة عي1 الشقف - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
71819

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FASBATIC
تشييد   •  : غرض الشركة أإيجاز 
 ، البناء  مواد  شراء  و  املباني،أيع 

بعمال مختلفة ،استيراد و تصدير..
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 ، معال  بوالد  دواض   ، األول  أالدوض 
جماعة عي1 الشقف - 31111 فاس 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد الهاللي : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد بنواض ملشاضطي : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد سعيد الهاللي : 111 أقيمة 

111 دضهم.

السيد بنواض ملشاضطي : 111 أقيمة 
111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الهاللي  سعيد  السيد 
دواض بوالد معال ، جماعة عي1 الشقف 

فاس 31111 فاس املغرب.
 4 السيد بنواض ملشاضطي عنوانه)ا) 
مرجة   2 و   3 تجزئة العلج شقة ضقم 

فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهاللي  سعيد  السيد 
دواض بوالد معال ، جماعة عي1 الشقف 

فاس 31111 فاس املغرب
 4 السيد بنواض ملشاضطي عنوانه)ا) 
مرجة   2 و   3 تجزئة العلج شقة ضقم 

فاس 31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (4 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1342.
3I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MONO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
MONO EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اقامة أن 
حفصية ضقم 3 3ب زنقة واد املخاز1 - 

41111 مراكش املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
6) دجنبر 2121 تم تعيي1  املؤضخ في 
أيعه  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

القروي وسام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 79)33).
4I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MR FRITES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
MR FRITES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر3ة شاضع موالي الحسن اقامة 
البردعي ضقم 12 جيليز - 41111 

مراكش املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحو13  يناير 2122  املؤضخ في 11 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ساحة الحر3ة شاضع موالي الحسن 
اقامة البردعي ضقم 12 جيليز - 41111 
مراكش املغرب« إلى »تسلطانت كوكو 

الواحة - 41111 مراكش املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   12 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 33448).
5I

ste cofiguer sarl

STE INJAZ NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35111، guercif maroc
STE INJAZ NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ملو3ة امللك املسمى ملو3ة 96) 

جرسيف - 35111 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2285

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INJAZ NEGOCE

-اثاث و   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تجهيز املكاتب 

-خدمات االمن الخاص و البستنة 

و النظافة

-وسيط تجاضي..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 (96 ملو3ة  املسمى  امللك  ملو3ة 

جرسيف - 35111 جرسيف املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصالحي هشام عنوانه)ا) 

جرسيف  الشو3بر  حي  ملو3ة  تجزئة 

35111 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصالحي هشام عنوانه)ا) 

جرسيف  الشو3بر  حي  ملو3ة  تجزئة 

35111 جرسيف املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أجرسيف أتاض3خ 24 ماضس 

2122 تحت ضقم 1296/2122.

6I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RIAD EXCELLENCE
فسخ عقد تسيير حر ألص1 تجاضي 

)األشخاص املعنو3و1)
فسخ عقد تسيير حر ألص1 تجاضي

RIAD EXCELLENCE
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
لشركة RIAD EXCELLENCE الكائن 
اوزل  عرصة   : ب  االجتماعي  مقرها 
أاب دكالة ضقم 96) - 41111 مراكش 
املغرب املؤضخ في 7) ماي 2121 تقرض 

مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألص1   
التجاضي الكائن ب : عرصة اوزل أاب 
مراكش   41111  -  (96 ضقم  دكالة 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
RIAD EXCELLENCE : أصفتها مالكة 
 SOPHIE شركة  و  التجاضي  لألص1 
مسيرة  أصفتها   MANAGEMENT

حرة.
7I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 LUDOVIC DORLE
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة
 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL
شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 

عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 
الشتوي، 41111، مراكش املغرب

 LUDOVIC DORLE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر3ة شاضع موالي الحسن اقامة 
البردعي ضقم 12 جيليز - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123241

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.LUDOVIC DORLE IMMOBILIER
وكالة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاض3ة.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اقامة  الحسن  موالي  شاضع  الحر3ة 
 41111  - جيليز   12 ضقم  البردعي 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 DORLE LUDOVIC السيد 
حصة   MARIE GUSTAVE : 111

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 DORLE LUDOVIC السيد 
عنوانه)ا)   MARIE GUSTAVE
 PEYREBRUNE DE VERGT 24381

SAINT AMAND فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 DORLE LUDOVIC السيد 
عنوانه)ا)   MARIE GUSTAVE
 PEYREBRUNE DE VERGT 24381

SAINT AMAND فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   12 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 33437).
8I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DERAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
DERAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 
طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
) ب ضقم 812 املتجر طيبة 3 و 4 - 
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41111 مراكش املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.57383

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   2122 فبراير   18 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح1 شركة 
مبلغ   DERAZ ذات الشر3ك الوحيد 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 
ب   ( املسيرة  حي  اإلجتماعي  مقرها 
ضقم 812 املتجر طيبة 3 و 4 - 41111 
انعدام   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املسيرة ) ب ضقم 812 املتجر طيبة 3 

و 4 - 41111 مراكش املغرب. 
و عي1:

و  املتسلي  بسماء  السيد)ة) 
6) تماضة  عنوانه)ا) حي العلو3ي1 ضقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  تماضة   12111

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 33366).
9I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MONO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
MONO EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اقامة أن 
حفصية ضقم 3 3ب زنقة واد املخاز1 - 

41111 مراكش املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2121 دجنبر   (6 في  املؤضخ 
املصادقة على :

لغني  ضشيد  )ة)  السيد  تفو3ت 
111 حصة اجتماعية من بص1 111 
وسام أيعه  )ة)  حصة لفائدة السيد 

القروي أتاض3خ 6) دجنبر 2121.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 79)33).

11I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CL PARTNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
CL PARTNER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر3ة شاضع موالي الحسن اقامة 
البردعي ضقم 12 جيليز - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123687
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. PARTNER
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

االستشاضات اإلداض3ة.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اقامة  الحسن  موالي  شاضع  الحر3ة 
 41111  - جيليز   12 ضقم  البردعي 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

 THEPARTNER الشركة 
حصة   MANAGEMENT : 114

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 LABELLE CHRISTOPHE السيد
دضهم   111 حصة أقيمة   ERIC : 96

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 LABELLE CHRISTOPHE السيد
 RUE DU BAILLY 6 (عنوانه)ا ERIC

CEDRE 78871 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 LABELLE CHRISTOPHE السيد
 RUE DU BAILLY 6 (عنوانه)ا ERIC

CEDRE 78871 فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أمراكش أتاض3خ - تحت ضقم .
((I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ASL AND CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
ASL AND CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها االجتماعي املتجر ضقم 
) اقامة السعادة التجزئة ضقم 55) 
عي1 مزواض - 41111 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 ماضس   11 املؤضخ في 
تقديم  »متعهد  من  الشركة  نشاط 

الطعام
املعجنات  لبيع  املصنعة  الشركة 

املشتركة

في  املعاد1  »تجاضة  إلى  مقهى« 
منتجات التعدين

الحفر  مشاضيع  تحقيق  دضاسة 
والبحث عن املياه

 ، اإليجاض   ، االكتساب   ، البحث 
االغتراب واالستغالل

لجميع املناجم واملحاجر«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134213.
12I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ASL AND CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
ASL AND CO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها االجتماعي املتجر ضقم 
) اقامة السعادة التجزئة ضقم 55) 
عي1 مزواض - 41111 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي -

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 ماضس   11 املؤضخ في 
 ASL AND CO« تسمية الشركة من

. « ASL METALS TRADING« إلى «
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134213.
(3I

Big Consulting Sarl أك كنسلتينك ش م م

V A P E A C C ف ا ب ا ا س س
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Big أك كنسلتينك ش م م
Consulting Sarl

45) محج الحسن التاني ، 21251، 
الداض البيراء املغرب

 V A P E A C C ف ا ب ا ا س س
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

الحر3ة الطاأق 3 الشقة 5 - 21116 
البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
535(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : ف ا ب ا 

.V A P E A C C ا س س
غرض الشركة أإيجاز : 

أيع السجا ءض 
استيراد و توزيع البخاض و السواءل 

اال لكترونية و ملحقاتها
استيراد و توزيع املواد الغداءية

زنقة   11  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 21116 - 5 3 الشقة  الحر3ة الطاأق 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 99.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد يونس مررف : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 331  : الرز3ق  عبد  امي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد سهي1 الصاغ : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مررف  يونس  السيد 
 (3 ضقم   ( زنقة  التاضمن  تجزءة 
الطاأق السفلي االلفة 21212 الداض 

البيراء املغرب.
السيد امي1 عبد الرز3ق عنوانه)ا) 
 5(7 ) شا ضع واد وضغة ضقم  العالية 
االلفة 21212 الداض البيراء املغرب.
عنوانه)ا)  الصاغ  سهي1  السيد 
االزهاضي   2 الطاأق  ضقم37   74 زنقة 

االلفة 21212 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مررف  يونس  السيد 
ضقم3)  زنقة)  الترامن  تجزءة 
الطاأق السفلي االلفة 21212 الداض 

البيراء املغرب
السيد امي1 عبد الرز3ق عنوانه)ا) 
ضقم7)5  وضغة  واد  شاضع  العالية) 
االلفة 21212 الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أالداض البيراء أتاض3خ - تحت 

ضقم -.
(4I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NONA BOUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
NONA BOUTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى السعادة 5-115 املتجر 

أالطاأق االض�صي عي1 مزواض - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123725

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NONA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. BOUTIQUE
بو  تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط استيراد وتصدير.

)تاجر  املصنوعة  املالبس 
التفاصي1)..

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
املتجر   5-115 السعادة  املسمى 
أالطاأق االض�صي عي1 مزواض - 41111 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة حنا1 الوافي : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الوافي  حنا1  السيدة 
 41111  39 ضقم   ( السماللية ألوك 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الوافي  حنا1  السيدة 
 41111  39 ضقم   ( السماللية ألوك 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (7 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 33976).
(5I

املحاسبة نعما1 مجيدة

STE BI- SA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

املحاسبة نعما1 مجيدة
ضقم ) شاضع عالل أن عبد هللا 
سيدي احمد التادلي صفرو ، 

31111، صفرو املغرب
STE BI- SA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عي1 
الشكاك املركز عي1 الشكاك - 
31152 عي1 الشكاك /صفرو 

املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.2737

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 يناير   28 في  املؤضخ 

املصادقة على :

ادضيس صالحي  )ة)  تفو3ت السيد 
بص1  من  اجتماعية  حصة   251
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111
كر3مة الر�صى أتاض3خ 28 يناير 2122.
ادضيس صالحي  )ة)  تفو3ت السيد 
بص1  من  اجتماعية  حصة   251
751 حصة لفائدة السيد )ة) سماح 

اأراهمي أتاض3خ 28 يناير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   12 أتاض3خ  االأتدائية أصفرو 

2122 تحت ضقم 35.
(6I

CCJF

RESSORTS GAGNEBIN
إعال1 متعدد القراضات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
21141، CASABLANCA MAROC
RESSORTS GAGNEBIN »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: تجزئة 91 
الحي الصناعي CFCIM أوسكوضة - 

21111 الداضالبيراء املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.35.(37

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5) ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- ضقم  قراض 

مايلي: أيع حصص اجتماعية
على  ينص  الذي   :2- ضقم  قراض 

مايلي: استقالة مسيرين
قراض ضقم -3: الذي ينص على مايلي: 

إعادة صياغة القانو1 األسا�صي
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :1- ضقم  أند 
بلف و مئتي1 و   (1251( أيع   - مايلي: 
خمسي1 حصة اجتماعية من طرف 
املفوت  إلى   Gilles VALERO السيد 

.Jeanine Yvonne VAUTHRIN لها
أند ضقم -2: الذي ينص على مايلي: 
 Michel السيد  املسيرين  استقالة   -
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السيد  و   Nicolas VAUTHRIN
Gilles VALEROو االحتفاظ أالسيد 
 Benoit Jean Jules VAUTHRIN

مسيرا وحيدا للشركة.  
أند ضقم -3: الذي ينص على مايلي: 

إعادة صياغة القانو1 األسا�صي 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818231.
(7I

ste cofiguer sarl

STE ALI ET HABIB AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35111، guercif maroc
STE ALI ET HABIB AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى - عبد هللا ) - الطاأق االض�صي 
حي اوالد حموسة - 35111 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2269
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ALI ET HABIB AUTO
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات املستعملة
-التجاضة في اجهزة السياضات 

لنق1  والوطني  الدولي  -النق1 
البرائع لحساب الغير.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
املسمى - عبد هللا ) - الطاأق االض�صي 
حي اوالد حموسة - 35111 جرسيف 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   511  : كرماد  علي  السيد 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد لحبيب طراش : 511 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا)  كرماد  علي  السيد 
جرسيف   35111 حموسة  اوالد 

املغرب.
عنوانه)ا)  طراش  لحبيب  السيد 
شاضع الحزام الكبير 35111 جرسيف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا)  كرماد  علي  السيد 
جرسيف   35111 حموسة  اوالد 

املغرب
عنوانه)ا)  طراش  لحبيب  السيد 
شاضع الحزام الكبير 35111 جرسيف 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف أتاض3خ 25 ماضس 

2122 تحت ضقم 1282/2122.
(8I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ASL AND CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 
عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
ASL AND CO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املتجر ضقم 
) اقامة السعادة التجزئة ضقم 55) 
عي1 مزواض - 41111 مراكش املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة) املهدي منتصر  تفو3ت السيد 

بص1  من  اجتماعية  حصة   611

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111

ماضس   11 أتاض3خ  اعراب  يوسف 

.2122

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134213.

(9I

Annonce BO

PRIMO PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

Annonce BO

11، زنقة واشنطن الطاأق السفلي 

ضقم 4 ، 21161، الداض البيراء 

Maroc

PRIMO PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة شاضع موالي اسماعي1 زنقة 

أركا1 الطاأق األول الشقة ضقم ) 

العيو1 - 71111 العيو1 املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.31679

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

)) فبراير 2122 تقرض ح1  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد PRIMO PRO مبلغ 

وعنوا1  دضهم   11.111 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي السعادة شاضع 

موالي اسماعي1 زنقة أركا1 الطاأق 

األول الشقة ضقم ) العيو1 - 71111 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  العيو1 

تحقيق الهدف االجتماعي.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السعادة شاضع موالي اسماعي1 زنقة 

 ( ضقم  الشقة  األول  الطاأق  أركا1 

العيو1 - 71111 العيو1 املغرب. 

و عي1:
ضفيق زضاد و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
46 عماضة 417  إقامة املستقب1 ج ه 
البيراء  معروف  سيدي   7 ضقم 
املغرب  البيراء  الداض   21521

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 815/2122.

21I

CSN MAROC

VSTAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 41151،
MARRAKECH MAROC

VSTAGE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز 
الزنيث لألعمال شاضع مسلم تجزئة 
أوكاض الطاأق 3 الشقة ضقم 4) أاب 

دكالة - 41111 مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123991

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.VSTAGE
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مشغ1   : أإيجاز  الشركة  غرض 
االستوديو إلنتاج بو تكييف بو نظام 

الصوت لألفالم السينمائية.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الزنيث لألعمال شاضع مسلم تجزئة 
أاب   (4 الشقة ضقم   3 أوكاض الطاأق 

دكالة - 41111 مراكش املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة اأو الوز1 بشرى : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اأو الوز1 بشرى عنوانه)ا) 
سيبع شمال   34 شاضع الكولف ضقم 

41111 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اأو الوز1 بشرى عنوانه)ا) 
سيبع شمال   34 شاضع الكولف ضقم 

41111 مراكش املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134246.
21I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE BEST CAR SUD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86151،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE BEST CAR SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي تيليال 
الرقم 329 تيكو3ن اكاديؤ 81111 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

51867

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. SOCIETE BEST CAR SUD SARL

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو1 سائق.

عنوا1 املقر االجتماعي : حي تيليال 

 81111 اكاديؤ  تيكو3ن   329 الرقم 

اكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 4.111 : السيد ادوسعد1 محمد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 : الحسي1  ادوسعد1  السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  ادوسعد1  السيد 

حساين  سيدي  اكرض  عنوانه)ا) 

تاضودانت 83111 تاضودانت املغرب.

الحسي1  ادوسعد1  السيد 

عنوانه)ا) حي املركز تاليو3ن تاضودانت 

83111 تاضودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسي1  ادوسعد1  السيد 

عنوانه)ا) حي املركز تاليو3ن تاضودانت 

83111 تاضودانت املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (7 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 949.

22I

AB RED1 COMPTA

MORIVAL IMMOBILIERE
إعال1 متعدد القراضات

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 91111
MORIVAL IMMOBILIERE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: ضقم 
)) شاضع 8 أيال فيستا سلسبيال - 

91111 طنجة املغرب .
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.121139

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 11 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
:املطوض  تغيير النشاط الرئيس  مايلي: 
العقاضي تنمية االستثماضات املتحركة 
جميع  أيع  بو  واقتناء   ، والثاأت 
بنواع  وجميع  األضا�صي،  و  العقاضات 
مطعم,  جديد:  نشاط  الى  العقاضات 

مقهى, أيتزض3ا.
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 MORIVAL اسم:  الشركة  تأخذ 
الشركة  وتتبنى   IMMOBILIERE
 L’ADRESSE:التجاضي الشعاض 

BEACH
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
لشركة  االجتماعي  املقر  عنوا1  تغير 
2الطاأق  ضقم  املنصوض  يعقوب  من 
 (( ضقم  العنوا1  الى   4 ضقم  الثاني 

شاضع 8 أيال فيستا سلسبيال.
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :2 ضقم  أند 
مايلي: تتبنى الشركة الشعاض التجاضي 

 L’ADRESSE BEACH
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مطعم, مقهى, أيتزض3ا
أند ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
أيال فيستا   8 شاضع   (( العنوا1 ضقم 

سلسبيال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2716.
23I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»HALF MOUN«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU
 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24111، الجديدة املغرب
»HALF MOUN« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11، زنقة 

الحر3ة، الطاأق الثالث، الشقة 
5، الداض البيراء - 21121 الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

53767(
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HALF« : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.»MOUN
إداضة   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
واملنتجعات  الحالقة  صالونات 
الصحية. - تدض3ب املبتدئي1 في مجال 
شؤو1  إداضة   - وجمالياته.  الحالقة 

العمال..
عنوا1 املقر االجتماعي : 11، زنقة 
 ،5 الشقة  الثالث،  الطاأق  الحر3ة، 
الداض البيراء - 21121 الداض البيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : جامعي  اشراق  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : زكي  صادق  ضامز  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة اشراق جامعي عنوانه)ا) 
تكنة الدضك امللكي، 2 ماضس، 21491 

الداض البيراء املغرب.
السيد ضامز صادق زكي عنوانه)ا) 
عربف،  اأن  زنقة   ،8 إقامة سكينة 
الثالث،  الطاأق   ،8 ضقم  الشقة 

21111 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اشراق جامعي عنوانه)ا) 
تكنة الدضك امللكي، 2 ماضس، 21491 

الداض البيراء املغرب
السيد ضامز صادق زكي عنوانه)ا) 
عربف،  اأن  زنقة   ،8 إقامة سكينة 
الشقة ضقم 8، 21111 الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819124.
24I

ديوا1 الخبرة

ASMAMA ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا1 الخبرة
مكتب 45 ، الطاأق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زاو3ة شاضع محمد ديوضي 
ومحمد عبده القنيطرة ، 14111، 

القنيطرة املغرب
ASMAMA ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الزنقة 
21 ضقم 85) حي االضشاد القنيطرة - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
64711

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ASMAMA ELEC
- كهربائي   : غرض الشركة أإيجاز 

أناء
- تاجر األجهزة الكهربائية

الزنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - 85) حي االضشاد القنيطرة  21 ضقم 

14111 القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 ASMAMA ELEC : الشركة 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العبدالوي  العز3ز  عبد  السيد 
حي   6(53 ضقم   227 زنقة  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14111 القنيطرة  الربيع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العبدالوي  العز3ز  عبد  السيد 
حي   6(53 ضقم   227 زنقة  عنوانه)ا) 
القنيطرة   14111 القنيطرة  الربيع 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 23 ماضس 

2122 تحت ضقم 1277.
25I

FIDORO MULTI-SERVICES

ABBAD PRESTIGE EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73111، DAKHLA MAROC
 ABBAD PRESTIGE EVENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي شاضع 4 
ماضس، ضقم : 515/)، الداخلة. - 

73111 الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.5639

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   (6 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
 RESIDENCE( الدين  إقامة عالء 

ALADIN) للشقق املفروشة..
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 519.
26I

FIDORO MULTI-SERVICES

 RESTAURANT LE
MAREYEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73111، DAKHLA MAROC
 RESTAURANT LE MAREYEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها االجتماعي ملتقى 
شاضع الحسن الثاني وزنقة الداض 

البيراء، ضقم : 963/)، الداخلة. - 
73111 الداخلة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

(5677
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
 2122 ماضس   (6 في  املؤضخ 
من  الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 »RESTAURANT LE MAREYEUR«
 CAFE RESTAURANT CHEF« إلى 

. »D’OEUVRE
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 518.
27I

STE BABOUZID

BRMAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID

 AVENUE MEKKA 1er ETAGE

 NR 27 ، 71111، LAAYOUNE

MAROC

BRMAR TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع ضبس 

الخيمة زنقة ضقم 5) اقامة ضقم 13 - 

71111 العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41893

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BRMAR TRAVAUX

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العمومية.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

ضبس الخيمة زنقة ضقم 5) اقامة ضقم 

13 - 71111 العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : أوض3ك  خالد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد خالد أوض3ك : 1111 أقيمة 

111 دضهم.



6561 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوض3ك  خالد  السيد 
العيو1 71111 العيو1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوض3ك  خالد  السيد 
العيو1 71111 العيو1 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 826.

28I

سوس للمحاسبة

UNICO ARCHI STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
ضقم 56 زنقة محمد القوضي مكتب 
ضقم KENITRA ،14121 ، 2 املغرب
UNICO ARCHI STUDIO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 6 عماضة ب 
مكتب ضقم ) زنقة سعيد الداودي أئر 
الرامي الشرقية. - 14121 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
64715

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.UNICO ARCHI STUDIO
غرض الشركة أإيجاز : * مهندس 

معماضي..

عنوا1 املقر االجتماعي : 6 عماضة ب 
مكتب ضقم ) زنقة سعيد الداودي أئر 
القنيطرة   14121  - الرامي الشرقية. 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : سلوى  املالي  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سلوى  املالي  السيدة 
ب  عماضة  وبنوال  القري  زنقتي  زاو3ة 
القنيطرة   14121  (7 ضقم  الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سلوى  املالي  السيدة 
ب  عماضة  وبنوال  القري  زنقتي  زاو3ة 
القنيطرة   14121  (7 ضقم  الشقة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 23 ماضس 

2122 تحت ضقم 91844.
29I

تفرانت كونساي ش.م.م

HORTI LOUKKOUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تفرانت كونساي ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد ضقم 1163 

العرائش ، 92111، العرائش املغرب
HORTI LOUKKOUS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي القر3ة 
النمودجية دواض املواضعة الرم1 

جماعة وقيادة العوامرة - 91111 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
6685

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HORTI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.LOUKKOUS SARL
تسو3ق   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املواد واألالت الفالحية .
القر3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الرم1  املواضعة  دواض  النمودجية 
 91111  - العوامرة  وقيادة  جماعة 

العرائش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العظيم أنزاينة : 511 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
: 511 حصة  السيد ايوب احنيبز 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أنزاينة  العظيم  عبد  السيد 
جماعة  العوامرة  دواض  عنوانه)ا) 
الكبير  القصر  العوامرة  وقيادة 

91111 القصر الكبير املغرب.
السيد ايوب احنيبز عنوانه)ا) دواض 
العوامرة  وقيادة  جماعة  العوامرة 
القصر الكبير  القصر الكبير 91111 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أنزاينة  العظيم  عبد  السيد 
جماعة  العوامرة  دواض  عنوانه)ا) 
الكبير  القصر  العوامرة  وقيادة 

91111 القصر الكبير املغرب
السيد ايوب احنيبز عنوانه)ا) دواض 
العوامرة  وقيادة  جماعة  العوامرة 
القصر الكبير  القصر الكبير 91111 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالعرائش أتاض3خ 22 فبراير 

2122 تحت ضقم 39).

31I

FIDORO MULTI-SERVICES

HAKASA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73111، DAKHLA MAROC
HAKASA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 

لفطيحات، شاضع الزضقطوني، ضقم 
255، الداخلة. - 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21187

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HAKASA TRANS
نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 
ولفائدة  الشركة  لفائدة  البرائع 

الغير..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ضقم  الزضقطوني،  شاضع  لفطيحات، 
الداخلة   73111  - الداخلة.   ،255

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : محمد  سلما1  السيد 
حصة أقيمة 111,11 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  سلما1  السيد 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  سلما1  السيد 
الداخلة 73111 الداخلة املغرب

عنوانه)ا)  هشام  كركش  السيد 
الداخلة 73111 الداخلة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 511.

3(I

STE BABOUZID

PARTEZAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 71111، LAAYOUNE

MAROC
PARTEZAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة ألوك E ضقم 886 - 71111 
العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41897

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PARTEZAN
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العمومية .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 71111  -  886 ضقم   E الوحدة ألوك 

العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : محمد  الحناوي  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1111  : الحناوي محمد  السيد   
أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحناوي محمد عنوانه)ا) 
 LAAYOUNE  71111 العيو1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحناوي محمد عنوانه)ا) 
العيوLAAYOUNE 71111 1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 828.
32I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ABAQUA CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAUX MARINA 3 EME

 ETAGE BUR 19 AV ABDELKRIM
 BENJELLOUN VN FES، 31111،

FES MAROC
ABAQUA CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
األض�صي متجر ضقم 13 تجزئة أاب 
السالم ضقم 14 س طر3ق عي1 
الشقف - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
72115

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ABAQUA CONCEPT
غرض الشركة أإيجاز : مقاولة في 

التركيبات الكهربائية
مقاولة في األشغال العامة و البناء

تاجر مواد البناء.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
أاب  تجزئة   13 ضقم  متجر  األض�صي 
عي1  طر3ق  س   14 ضقم  السالم 

الشقف - 31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : هشام  الفياللي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  هشام  الفياللي  السيد 
موالي  اقامة   (4 ضقم   49 العماضة 

ادضيس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  هشام  الفياللي  السيد 
موالي  اقامة   (4 ضقم   49 العماضة 

ادضيس 31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1617.
33I

TARRAS IMAD

 STE JASSMIN
LILKHADAMAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

ح1 شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16211، OUAZZANE MAROC

 STE JASSMIN LILKHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي الرم1 
دضب فرحات حشاد ضقم 4 - 16211 

وزا1 املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(469

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
4) فبراير 2122 تقرض ح1  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE JASSMIN الوحيد  الشر3ك 
ضبسمالها  مبلغ   LILKHADAMAT
مقرها  وعنوا1  دضهم   11.111
فرحات  دضب  الرم1  حي  اإلجتماعي 
- 16211 وزا1 املغرب   4 حشاد ضقم 

نتيجة ل : االزمة االقتصادية.
و حدد مقر التصفية ب حي الرم1 
 16211 - 4 دضب فرحات حشاد ضقم 

وزا1 املغرب. 
و عي1:

و  العفاني  مروة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي القشر3ي1 دضب العوفي 
الصغير ضقم )) 16211 وزا1 املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض3خ  أوزا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 3481.
34I

STE BABOUZID

KARYOUTRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BABOUZID
 AVENUE MEKKA 1er ETAGE
 NR 27 ، 71111، LAAYOUNE

MAROC
KARYOUTRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد
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وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة ألوك G ضقم 887 - 71111 

العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41895

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KARYOUTRAV

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العمومية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 71111 -  887 ضقم   G الوحدة ألوك 

العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : السيد اسامة القر3وحي 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1111  : السيد اسامة القر3وحي   

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة القر3وحي عنوانه)ا) 

 LAAYOUNE  71111 العيو1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة القر3وحي عنوانه)ا) 

العيوLAAYOUNE 71111 1 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 827.

35I

BELGA CONSULTING

 IMMO TRANS ABOU
BASMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 16 APPT N°18 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 11111، RABAT maroc
 IMMO TRANS ABOU BASMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 
87 تجزئة عي1 الروز - 12151 

الصخيرات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(35747
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. TRANS ABOU BASMA
نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع نياأة عن الغير.
 تأجير املركبات واملعدات. 
تأجير املركبات مع سائق.
 بعمال البناء املختلفة ؛

 التطو3ر العقاضي; 
وكالة عقاض3ة; 

استخراج املياه الجوفية;
بو  املعاد1  عن  التنقيب   

استخراجها بو معالجتها.
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 12151  - الروز  عي1  تجزئة   87

الصخيرات املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : هيشامي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد هيشامي عنوانه)ا) 

دواض عي1 الروز املركز الجنوبي 12151 

الصخيرات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد هيشامي عنوانه)ا) 

دواض عي1 الروز املركز الجنوبي 12151 

الصخيرات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (7 أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 577.

36I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ASL AND CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 الشك1 القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 

عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

ASL AND CO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

و عنوا1 مقرها االجتماعي املتجر ضقم 

) اقامة السعادة التجزئة ضقم 55) 

عي1 مزواض - 41111 مراكش .

تحو13 الشك1 القانوني للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 11 ماضس 2122 تم تحو13 

الشك1 القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134213.

37I

CCJF

MATAHINES AL WAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
21141، CASABLANCA MAROC
MATAHINES AL WAHA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: زنقة 43 
ضقم )) حي األم1 2، دضب السلطا1 
 - 21111 لداض البيراء. املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.(94367
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقرض   2121 دجنبر   17 في  املؤضخ 
املسيرين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: ) سنوات.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818226.
38I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MEGA SERVICES DAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
MEGA SERVICES DAK شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

حمادي عماضة هللا ضقم 14 - 73111 
الداخلة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.2841

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2121 يناير   28 في  املؤضخ 

املصادقة على :
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حرمة  الداهي  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   11.111 هللا 
حصة لفائدة السيد   11.111 بص1 
)ة) عبج الفتاح اه1 املكي أتاض3خ 28 

يناير 2121.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

فبراير 2121 تحت ضقم )8).
39I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MEGA SERVICES DAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
MEGA SERVICES DAK شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي حمادي 
عماضة حرمات هللا ضقم 14 - 73111 

الداخلة املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.2841

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تعيي1   2121 يناير   28 املؤضخ في 
اه1  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

املكي عبد الفتاح كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

فبراير 2121 تحت ضقم )8).
41I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAZRAK HOSPITALITY
شركة املساهمة
تفو3ت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 
الداخلة املغرب

LAZRAK HOSPITALITY شركة 
املساهمة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
العركوب ضقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(4695

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   19 في  املؤضخ 

املصادقة على :
 ZENITH تفو3ت السيد )ة) شركة
حصة   LOCATION S.A.R.L 1
) حصة لفائدة  اجتماعية من بص1 
 TERRE DE VENT السيد )ة) شركة

S.A.R.L أتاض3خ 19 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (4 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 456/2122.
4(I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ANRARDAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
ANRARDAK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة شاضع الطاح ضقم 3319 - 

73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21181

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANRARDAK

بعمال   -  : غرض الشركة أإيجاز 

متنوعة بو أناء ؛

- لوازم ومعدات متنوعة ؛

- األعمال اإلنشائية العامة وحفر 

اآلأاض.

- بعمال الهندسة املدنية واملباني 

السكنية والصناعية وبعمال الحفر 

والطرق  الصحي  والصرف  العامة 

والطرق  املختلفة  والشبكات 

وإمدادات املياه والكهرباء والهاتف ؛.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 -  3319 ضقم  الطاح  شاضع  الوحدة 

73111 الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : �صي  أن  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن أن �صي عنوانه)ا) 

 73111  11 تجزئة الخليج فيال ضقم 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن أن �صي عنوانه)ا) 

 73111  11 تجزئة الخليج فيال ضقم 

الداخلة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 494/2122.

42I

EVOLUTION CONSEIL

ADHDOERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N2 IMM EL MASSOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ ، 41111،
MARRAKECH MAROC

ADHDOERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 12 
العماضة املسعودي شاضيع موض3طانيا 
جليز مراكش 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123953

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ADHDOERS
أيع على   : أإيجاز  غرض الشركة 

االنترنيت .
 12 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 
العماضة املسعودي شاضيع موض3طانيا 
جليز مراكش 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد امي1 الفينش : 511 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الفينش  امي1  محمد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة عثما1 ضقم )6 تاضكة 

41111 مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفينش  امي1  محمد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة عثما1 ضقم )6 تاضكة 

41111 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 4)348).

43I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ASSIYA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب

ASSIYA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

العركوب ضقم 17 - 73111 الداخلة 

املغرب.

قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.2113

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

8) فبراير 2122 تقرض ح1  املؤضخ في 

ذات  شركة   ASSIYA SERVICES

ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا1  دضهم   511.111

 -  17 اإلجتماعي شاضع العركوب ضقم 

73111 الداخلة املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق الغرض من انشائها.

و عي1:

السيد)ة) عتيقة الربع و عنوانه)ا) 

شاضع الركوب ضقم 5 73111 الداخلة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شاضع  وفي   2122 فبراير   (8 أتاض3خ 

الداخلة   73111 -  17 العركوب ضقم 

املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 485/2122.
44I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ESCALE AL JANOUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
ESCALE AL JANOUB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
الرحيم أوعبيد زنقة الجديدة ضقم 

22 - 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
954(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2116 شتنبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ESCALE AL JANOUB
غرض الشركة أإيجاز : - الفنادق 

واإلقامة.
- استقبال بو مظاهرة األحداث.

- إداضة ، إيجاض ، تشغي1 ، تخطيط 
، تجديد ، ترميم ، اقتناء ، أيع البيوت 
 ، السياحية  املساكن   ، التقليدية 
 ، املوتيالت   ، الفنادق   ، الر3اض 

قواف1 التخييم ، قرى العطالت ؛.
عنوا1 املقر االجتماعي : شاضع عبد 
ضقم  الجديدة  زنقة  أوعبيد  الرحيم 

22 - 73111 الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الحسن  �صي  أن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أن �صي الحسن عنوانه)ا) 
حي موالي ضشيد عماضة أن �صي عماضة 

73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أن �صي الحسن عنوانه)ا) 
حي موالي ضشيد عماضة أن �صي عماضة 

73111 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 
بكتوبر 2116 تحت ضقم 925/2116.

45I

distra conseils

CLICKATEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
ضقم 2 ألوك 21 الطاأق الثاني الحي 
الحسني ، 41111، مراكش املغرب

CLICKATEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 

تكر3امت فاسكا ايت سيدي داود 
ايت اوض3ر الحوز - 42151 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123931

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CLICKATEL
-وكالة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت واإلعال1.
-تاجر بجهزة الكمبيوتر.

-إنشاء وبيع أرامج اإلداضة.
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
داود  سيدي  ايت  فاسكا  تكر3امت 
مراكش   42151  - الحوز  اوض3ر  ايت 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
الز3ت  أو  الرحيم  عبد  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الز3ت  أو  الرحيم  عبد  السيد 
دواض تكر3امت فاسكا ايت  عنوانه)ا) 
سيدي داود ايت اوض3ر الحوز 42151 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كر3مة أوصباض عنوانه)ا) 
مراكش  التوامة  تغدو3ن  اسكا  دواض 

42151 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 97)34).
46I

SACOFI

GS GARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

SACOFI
 4RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 21311،
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CASABLANCA Maroc
GS GARD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها االجتماعي ) شاضع 

الغوطا سيدي مومن اقامة 
اليسامي1 ضقم ب 124 البيراء 
21641 الداض البيراء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.111611
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2122 فبراير   28 املؤضخ في 

نشاط الشركة من »مشغ1 نسج
» إلى »الحراسة واملراقبة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم )738)8.

47I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ترونسمسيون إي أوطوماسيون 
دو ديتغوا

إعال1 متعدد القراضات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو3ة شاضع محمد الخامس و شاضع 
اأن كثير إقامة دوس ماضس ضقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
ترونسمسيو1 إي بوطوماسيو1 
دو ديتغوا »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: 2 مكرض 
زنقة داليا طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.88347

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2122  املؤضخ في 14 

القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
إضافة  التجاضي:  النشاط  توسيع 
األنشطة التالية، التجاضة في املعدات 
الصناعية، تصميم وصيانة املنشآت 

الصناعية الهيدضوليكية

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
مسير  وتعيي1  املسير  استقالة  قبول 
آخر: الذي ينص على مايلي: أناء على 
مراد  اأراهيم  آيت  السيد  استقالة 
قرض الجمع العام تعيي1 السيد حسن 
طالب كمسير للشركة وتوقيعه كاف 

لنفاذ التصرفات القانونية.
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ، الحركة  ناق1  وتوزيع مكونات  أيع 
وتصميم  الصناعية  املعدات  تجاضة 
الهيدضوليكية  والصيانة  التركيب 

الصناعية
على  ينص  الذي   :12 ضقم  أند 
يتولى  طالب  حسن  السيد  مايلي: 
محددة،  غير  ملدة  الشركة  تسيير 
وتوقيعه كاف لنفاذ جميع التصرفات 

القانونية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252172.
48I

األستاذ خلي1 أوقفاوي - موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE
DAMIA

إعال1 متعدد القراضات

األستاذ خلي1 أوقفاوي - موثق
52 زنقة محمد اسميحة الطاأق 

) شقة ) الداض البيراء ، 21191، 
الداض البيراء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE DAMIA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 45) شاضع 
اأن سينا - - الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.91157
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  ماضس 2122   23 املؤضخ في 

القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد محمد  تأكيد تعيي1 املسيرين: 
الغراضي،  حمزة  السيد  الغراضي، 
و السيد  السيدة امال غزال1 أناني، 

فيص1 أناني، و املصادقة على جميع 
من  املنجزة  العمليات  و  التصرفات 

قبلهم
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :( ضقم  أند 
املسيرين  صالحيات  تمديد  مايلي: 
السيد محمد الغراضي، السيد حمزة 
الغراضي، السيدة امال غزال1 أناني، و 
السيد فيص1 أناني، ملدة غير محددة 
مع تحديد صالحياتهم و طر3قة تمثي1 

الشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819269.
49I

best time consulting

MBL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

best time consulting
 bd la gironde res 2111 escalier

 A etg 2 apprt 3 casablanca ،
21311، casablanca maroc

MBL TRANS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 75 شاضع 
انفا زنقة كلو د أرفانس طاأق 9 

شقة B 118 الداض البيراء - 21311 
البيراء املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.5(3375
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 21 فبراير 2122 تقرض ح1 
 MBL شركة ذات املسؤولية املحدودة
 111.111 ضبسمالها  مبلغ   TRANS
 75 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 
شاضع انفا زنقة كلو د أرفانس طاأق 9 
شقة B 118 الداض البيراء - 21311 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  البيراء 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 75 شاضع 
انفا زنقة كلو د أرفانس طاأق 9 شقة 
B 118 الداض البيراء - 21311 الداض 

البيراء املغرب. 

و عي1:
سليما1  أن  محمد  السيد)ة) 
زنقة   11 ضقم  عنوانه)ا)  و  لقصابي 
 3 شقة   ( طاأق  الدوي  الكومسير 
 21311 البيراء  انفا  جوايو  اقامة 
البيراء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 
شاضع انفا زنقة كلو د أرفانس   75  :

طاأق 9 شقة B 118 الداض البيراء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8369)8.

51I

LOUGHA INSTITUTE

LOUGHA INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOUGHA INSTITUTE
زنقة أن ذغة املجمع التجاضي 

الجز3رة مول الطاأق الرابع املكتب 
ضقم 5 - الجديدة ، 24111، 

الجديدة املغرب
LOUGHA INSTITUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة 

أن دغة املجمع التجاضي الجز3رة 
مول الطاأق الرابع املكتب ضقم 5 - 
الجديدة - 24111 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(9(9(
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LOUGHA INSTITUTE
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 : أإيجاز  الشركة  غرض 

االستشاضات اإلداض3ة

تدض3ب و تكو3ن

تقديم خدمات عبر االنترنت

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

الجز3رة  التجاضي  املجمع  دغة  أن 

 -  5 مول الطاأق الرابع املكتب ضقم 

الجديدة - 24111 الجديدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 333  : منصوض  حنا1  السيدة 

حصة أقيمة 33.311 دضهم للحصة .

حصة   334  : السيد بيوب عقي1 

أقيمة 33.411 دضهم للحصة .

 333  : منصوض  حسناء  السيدة 

حصة أقيمة 33.311 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حنا1 منصوض عنوانه)ا) 

24 زنقة أروكسي1 - الجديدة 24111 

الجديدة املغرب.

السيد بيوب عقي1 عنوانه)ا) 454 

-الجديدة   2 الطايق  السالم  تجزئة 

24111 الجديدة املغرب.

السيدة حسناء منصوض عنوانه)ا) 

24 زنقة أروكسي1 - الجديدة 24111 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حنا1 منصوض عنوانه)ا) 

24 زنقة أروكسي1 - الجديدة 24111 

الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 21 ماضس 

2122 تحت ضقم 27626.

5(I

Valoris Partners

TERAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc
TERAMAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع 

الزضقطوني الطاأق السادس ضقم 8) 
- 21361 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537869
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TERAMAK
*زضاعة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات الزضاعية،استغاللها،حفظ

ها،تعبئتها وبيعها ؛
املنتجات  وتصدير  *استيراد 

الزضاعية واملعدات ذات الصلة ؛
واألضا�صي  املباني  وتأجير  *شراء 

لتحقيق غرض الشركة؛
العمليات  جميع  عام  *وبشك1 
بو  قانونية  كانت  نوع سواء  بي  من 
اقتصادية بو مالية بو منقولة بو غير 
منقولة تتعلق أالغرض املذكوض بعاله 
مماثلة  بخرى  بغراض  نفس  أأي  بو 
بو ذات صلة، أصفة ب1 تؤ3د بشك1 
الذي  الهدف  غيرمباشر  بو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه بو امتداده 

بو تطو3ره..
59 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
الزضقطوني الطاأق السادس ضقم 8) 

- 21361 الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

علوي  الرحما1  عبد  السيد 
 111 أقيمة  حصة   511  : مدغري 

دضهم للحصة .
 511  : أنجلو1  بسماء  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  الرحما1  عبد  السيد 
 RENNES مدغري عنوانه)ا) )) زنقة

75116 أاضيس فرنسا.
السيدة بسماء أنجلو1 عنوانه)ا) 
 des Belles Feuilles 75116 29 زنقة

أاضيس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  الرحما1  عبد  السيد 
 RENNES مدغري عنوانه)ا) )) زنقة

75116 أاضيس فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819186.

52I

Valoris Partners

WATIF AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc
WATIF AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع 

الزضقطوني الطاأق السادس ضقم 8) 
- 21361 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537867

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WATIF : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.AGRI
*زضاعة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات الزضاعية،استغاللها،حفظ

ها،تعبئتها وبيعها ؛
املنتجات  وتصدير  *استيراد 

الزضاعية واملعدات ذات الصلة ؛
واألضا�صي  املباني  وتأجير  *شراء 

لتحقيق غرض الشركة؛
العمليات  جميع  عام  *وبشك1 
بو  قانونية  كانت  نوع سواء  بي  من 
اقتصادية بو مالية بو منقولة بو غير 
منقولة تتعلق أالغرض املذكوض بعاله 
مماثلة  بخرى  بغراض  نفس  أأي  بو 
بو ذات صلة، أصفة ب1 تؤ3د بشك1 
الذي  الهدف  غيرمباشر  بو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه بو امتداده 

بو تطو3ره.
59 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
الزضقطوني الطاأق السادس ضقم 8) 

- 21361 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 : السيد عبد اللطيف أن جلو1 
51 حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 951  : جلو1  أن  فيص1  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

جلو1  أن  اللطيف  عبد  السيد 
ضقم  ف  ألوك   24 قطاع  عنوانه)ا) 
 11111 الر3اض  ضوبينا حي  شاضع   4

الرباط املغرب.
السيد فيص1 أن جلو1 عنوانه)ا) 
املعاض3ف   2 بكتوبر شقة   6 زنقة   23

21371 الداض البيراء املغرب.



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6568

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

جلو1  أن  اللطيف  عبد  السيد 
ضقم  ف  ألوك   24 قطاع  عنوانه)ا) 
 11111 الر3اض  ضوبينا حي  شاضع   4

الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819185.
53I

zakaria gestion snc 

UNDU TRANSPORT 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset n ، 15111، khemisset
maroc

 UNDU TRANSPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 28 شاضع 
موالي اسماعي1 شقة 9) حسا1 

الرباط - 11121 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(585(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 UNDU : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. TRANSPORT
نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع من بج1 الغير.
عنوا1 املقر االجتماعي : 28 شاضع 
حسا1   (9 شقة  اسماعي1  موالي 

الرباط - 11121 الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرداد املحسيني عنوانه)ا) 
دواض املصاأحة الزمامرة سيدي أنوض 

24386 سيدي أنوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرداد املحسيني عنوانه)ا) 
دواض املصاأحة الزمامرة سيدي أنوض 

24386 سيدي أنوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   19 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1711.
54I

Valoris Partners

FLOW CYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc
FLOW CYCLING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع 

الزضقطوني الطاأق السادس ضقم 8) 
- 21361 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537865
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FLOW : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. CYCLING

غرض الشركة أإيجاز : *إستغالل 
القاعات الر3اضية؛ 

*توفير التدض3ب الر3ا�صي والتطو3ر 
الدعم  إلى  أاإلضافة  الشخ�صي 

واإلشراف الر3ا�صي؛
جميع  أيع  وإعادة  *استيراد 
واألكسسواضات  اآلالت  املعدات، 

املتعلقة أنشاط الشركة ؛
العمليات  جميع  عام  *وبشك1 
بو  قانونية  كانت  نوع سواء  بي  من 
اقتصادية بو مالية بو منقولة بو غير 
منقولة تتعلق أالغرض املذكوض بعاله 
مماثلة  بخرى  بغراض  نفس  أأي  بو 
بو ذات صلة، أصفة ب1 تؤ3د بشك1 
الذي  الهدف  غيرمباشر  بو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه بو امتداده 

بو تطو3ره.
59 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
الزضقطوني الطاأق السادس ضقم 8) 

- 21361 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
اأن جلو1 التو3مي  السيدة علياء 
دضهم   111 أقيمة  حصة   511  :

للحصة.
 511  : أنجلو1  بسماء  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اأن جلو1 التو3مي  السيدة علياء 
ضقم  البديع  قصر  زنقة  عنوانه)ا) 
الداض  لونشا1 حي الهناء 21211   ((

البيراء املغرب.
السيدة بسماء أنجلو1 عنوانه)ا) 
 des Belles Feuilles 75116 29 زنقة

أاضيس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اأن جلو1 التو3مي  السيدة علياء 
ضقم  البديع  قصر  زنقة  عنوانه)ا) 
الداض  لونشا1 حي الهناء 21211   ((

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819184.
55I

AMAFIDUS

PRESSING MAISSAA ECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

AMAFIDUS
48) الكناني املحمدية ، 21651، 

املحمدية املغرب
 PRESSING MAISSAA ECO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 296 
الصديق الطاأق االول املحمدية - 

21811 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
28891

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 شتنبر   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PRESSING MAISSAA ECO
غرض الشركة أإيجاز : مصبنة.

 296  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - املحمدية  االول  الطاأق  الصديق 

21811 املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : السيد دالي عبدالرحيم 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد دالي عبدالرحيم عنوانه)ا) 
حم   63 39ضقم  زنقة  السعد  دضب 
الداضالبيراء   21111 الداضالبيراء 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دالي عبدالرحيم عنوانه)ا) 
حم   63 39ضقم  زنقة  السعد  دضب 

الداضالبيراء   21111 الداضالبيراء 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 أتاض3خ  أاملحمدية  االأتدائية 

شتنبر 2121 تحت ضقم 984).

56I

GHAZIR COMPTA PRO

 BLANCHISSERIE BE CLEAN
BBC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC

 BLANCHISSERIE BE CLEAN

BBC*** شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنيت 

أزنيس مركز شاضع مسليم اقامة 

أوكاض الطاأق 3 شقة 4) أاب دكالة - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123873

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 BLANCHISSERIE BE CLEAN

.***BBC

غسي1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مالبس

معالجة الغسي1

زنيت   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

اقامة  مسليم  شاضع  مركز  أزنيس 

أوكاض الطاأق 3 شقة 4) أاب دكالة - 

41111 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 411  : أوشكال  سعيدة  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيدة ايما1 تيمام : 211 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

حصة   211  : السيد ايوب تيمام 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 211  : تيمام  علي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أوشكال  سعيدة  السيدة 

الصنوبر  تجزئة   421 عنوانه)ا) 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  تيمام  ايما1  السيدة 

421 تجزئة الصنوبر مراكش 41111 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  تيمام  ايوب  السيد 

421 تجزئة الصنوبر مراكش 41111 

مراكش املغرب.

السيد محمد علي تيمام عنوانه)ا) 

421 تجزئة الصنوبر مراكش 41111 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أوشكال  سعيدة  السيدة 

الصنوبر  تجزئة   421 عنوانه)ا) 

مراكش 41111 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134126.

57I

ACCOMPT CONSULTING

DOUHA MAROUA EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

61111، OUJDA MAROC
 DOUHA MAROUA EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 52 حي 
بنكاد حي األم1 أني دضاض )م) - 61111 

وجدة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.32857

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 

املصادقة على :
القادض  عبد  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   511 اشنافة 
)ة)  حصة لفائدة السيد   511 بص1 
ماضس   11 أتاض3خ  اشنافة  الدين  عز 

.2122
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   23 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1111.
58I

aice compta

CERAMALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 21191،

casablanca maroc
CERAMALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي محج مكة 

زنقة بساضو إقامة 65 شقة 11 - 
71111 العيو1 املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.33383

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 يناير   14 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو3ت السيد )ة) عمر ملي1 1.111 
 1.111 بص1  من  اجتماعية  حصة 
)ة) عالل زو3ال  حصة لفائدة السيد 

أتاض3خ 14 يناير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 825/2122.
59I

ميناضة فينانس جروب

لودج االخوة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميناضة فينانس جروب
52 شاضع موالي ضشيد شقة ضقم 
7 الطاأق الرابع جليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
لودج االخوة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 52 شاضع 
موالي ضشيد شقة ضقم 7 الطاأق 

الرابع جليز - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123927
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لودج   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

االخوة.
داض   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

الريافة 
- استيراد و تصدير.

عنوا1 املقر االجتماعي : 52 شاضع 
الطاأق   7 ضقم  شقة  ضشيد  موالي 
الرابع جليز - 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 12.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 Marc, Jean-Claude, السيد 

Lionel SOLER : 541 حصة أقيمة 

11 دضهم للحصة .

 Xavier, Henri, Jean السيد 

SOLER : 541 حصة أقيمة 11 دضهم 

للحصة .

 La société الشركة • 

INFINITE« : 121« حصة أقيمة 11 

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Marc, Jean-Claude, السيد 

 ,5 عنوانه)ا)   Lionel SOLER

 Impasse de la Palmeraie 13111

.Marseille France

 Xavier, Henri, السيد 

 ((E عنوانه)ا)   Jean SOLER

 Arrondissement, Bd. STE Rose

.24 13111 Marseille France

 »La société »INFINITE• الشركة

 Boulevard du  ,57 عنوانه)ا) 

 Bocage 13821 La Penne-sur-

.Huveaune France

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Marc, Jean-Claude, السيد 

 ,5 عنوانه)ا)   Lionel SOLER

 Impasse de la Palmeraie 13111

Marseille France

 Xavier, Henri, السيد 

 ((E عنوانه)ا)   Jean SOLER

 Arrondissement, Bd. STE Rose

24 13111 Marseille France

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم )9)34).

61I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

STE ENOMOW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

شاضع الحسن التاني اقامة اأتهال س 
الطاأق الثالت شقة 4 ، 43151، 

اأن جر3ر املغرب
STE ENOMOW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي افر3قيا 
زنقة إأن طفي1 ضقم 78 - 43151 

اأن جر3ر املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
3(5(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ENOMOW
غرض الشركة أإيجاز : - مقاول في 

الفالحة
- مقاول بشغال البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 -  78 ضقم  طفي1  إأن  زنقة  افر3قيا 

43151 اأن جر3ر املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السالم  الجلي1 ضوح  السيد عبد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  الجلي1 ضوح  السيد عبد 
دواض اوالد النوم البريكيي1  عنوانه)ا) 

43151 اأن جر3ر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  الجلي1 ضوح  السيد عبد 
دواض اوالد النوم البريكيي1  عنوانه)ا) 

43151 اأن جر3ر املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاأن جر3ر أتاض3خ 8) ماضس 

2122 تحت ضقم 95.

6(I

ACCOMPT CONSULTING

 AXE SUD OUSET
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

61111، OUJDA MAROC
 AXE SUD OUSET TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ك 

4)تجزئة 6) تجزئة بمري أوقنادل 
حي الز3تو1) مربب )) وجدة )م) - 

61111 وجدة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.33829

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   (6 في  املؤضخ 

املصادقة على :
الرحيم  عبد  )ة)  السيد  تفو3ت 
اجتماعية من  حصة   111 الداودي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   111 بص1 
بناس ميموني أتاض3خ 6) ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   23 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1111.

62I

االستاذ محمد علمي موثق

 SOCIETE IMMOBILIERE
YAHAZO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي1 مسير جديد للشركة

االستاذ محمد علمي موثق
75 شاضع املسيرة الخرراء املعاض3ف 

، 21111، الداض البيراء املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

YAHAZO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 
قا�صي اياس املعاض3ف الداض البيراء 

- 21371 الداض البيراء املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.398247

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 29 دجنبر 2121 تم تعيي1 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
كمسير  ياسمينة  و  حسن  العمراني 

آخر
تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2122 تحت ضقم 934))8.
63I

ACCOMPT CONSULTING

GMK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

61111، OUJDA MAROC
GMK TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مسجد 

عبد هللا اأن عمر كراج ضقم3 وجدة 
)م) - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
39129
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GMK : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. TRANS
نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع نياأة عن اآلخر3ن
استيراد وتصدير.

مسجد   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
وجدة  عبد هللا اأن عمر كراج ضقم3 

)م) - 61111 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 341  : خليفي  ضزاق  عبد  السيد 
دضهم   34.111,11 أقيمة  حصة 

للحصة .
 : انصاضي  جبري1  محمد  السيد 
331 حصة أقيمة 33.111,11 دضهم 

للحصة .
السيد محمد صدوقي : 331 حصة 

أقيمة 33.111,11 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد ضزاق خليفي عنوانه)ا) 
 52 لعونية دضب أروكش ضقم  شاضع 

وجدة 61111 وجدة املغرب.
انصاضي  جبري1  محمد  السيد 
املغربزنقة فاطمة الفهر3ة  عنوانه)ا) 
ضقم 28 وجدة 61111 وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  صدوقي  محمد  السيد 
املغربطر3ق تازة حي الوحدة االشغال 
وجدة   61111 وجدة   7 العامة ضقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد ضزاق خليفي عنوانه)ا) 
 52 لعونية دضب أروكش ضقم  شاضع 

وجدة 61111 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   21 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 5)3.
64I

FUTURE CONSEIL

METACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف أن تاشفي1 الطاأق 

األول ، 26111، أرشيد املغرب
METACTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الحر3ة الطاأق الثالت الشقة 5 - 

21121 الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.537875
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.METACTION
غرض الشركة أإيجاز : أيع وشراء 

األجهزة اإللكترونية و لوازم املكتب.
زنقة   11  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 -  5 الشقة  الثالت  الطاأق  الحر3ة 

21121 الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : العلوي  منتصر  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد بمي1 كسوس : 251 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 251  : دكاض  الفتاح  عبد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي عنوانه)ا)  منتصر  السيد 
شاضع محمد الخامس اقامة الصفاء 
تاأر3كت   3( شقة   31 عماضة   2

11111 سال املغرب.

عنوانه)ا)  كسوس  بمي1  السيد 
إقامة وضدة عماضة الف ضقم 21 ض3اض 

سال تاأر3كت 11111 سال املغرب.
السيد عبد الفتاح دكاض عنوانه)ا) 
عماضة   2 اقامة أرستيج مازوال زنقة 
39 شقة 8 ح ح 21211 الداضالبيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي عنوانه)ا)  منتصر  السيد 
شاضع محمد الخامس اقامة الصفاء 
تاأر3كت   3( شقة   31 عماضة   2

11111 سال املغرب
عنوانه)ا)  كسوس  بمي1  السيد 
إقامة وضدة عماضة الف ضقم 21 ض3اض 

سال تاأر3كت 11111 سال املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819191.
65I

MOHAMED SAFRIOUI

تراكسال املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 21211،

CASABLANCA MAROC
تراكسال املغرب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : غاندي 
مول شاضع غاندي مبنى 8 الطاأق 
3 مكتب 9 - 21111 الداض البيراء 

اململكة املغربية.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.4(3789

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض   2122 فبراير   (4 في  املؤضخ 
ذات  شركة  املغرب  تراكسال  ح1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسمالها 11.111 دضهم 
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي غاندي مول 

شاضع غاندي مبنى 8 الطاأق 3 مكتب 
اململكة  البيراء  الداض   21111  -  9

املغربية نتيجة إلنهاء النشاط.
و عي1:

إيمانو13 إيفيت جيزي1  السيد)ة) 
جولفيز و عنوانه)ا) غاندي مول شاضع 
 9 مكتب   3 الطاأق   8 مبنى  غاندي 
املغربية كمصفي  اململكة   ،  21111

)ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي غاندي   2122 فبراير   (4 أتاض3خ 
الطاأق   8 مبنى  غاندي  شاضع  مول 
الداض البيراء   21111  -  9 مكتب   3

اململكة املغربية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 6937)8.

66I

fudcom

 PARAPHARMACIE
MEJDOUB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fudcom
 BD HASSAN II N°212. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL ، 23111، BENI MELLAL
MAROC

 PARAPHARMACIE MEJDOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 
الداخلة ألوك 6 ضقم 29 سوق 

السبت بوالد النمة - 23551 سوق 
السبت بوالد النمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
355

 24 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PARAPHARMACIE MEJDOUB

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

أاضافاضما�صي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
سوق   29 ضقم   6 ألوك  الداخلة 

سوق   23551  - النمة  السبت بوالد 

السبت بوالد النمة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : السيد عز الدين مجدوب 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : البجعدي  حنا1  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511 : السيد عز الدين مجدوب   

أقيمة 111 دضهم.

 511  : البجعدي  حنا1  السيدة 

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مجدوب  الدين  عز  السيد 

عي�صى  سيدي  نكاض  دواض  عنوانه)ا) 

سوق السبت بوالد نمة 23551 سوق 

السبت بوالد نمة املغرب.

السيدة حنا1 البجعدي عنوانه)ا) 

دواض نكاض سيدي عي�صى سوق السبت 

بوالد نمة 23551 سوق السبت بوالد 

نمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مجدوب  الدين  عز  السيد 

عي�صى  سيدي  نكاض  دواض  عنوانه)ا) 

سوق السبت بوالد نمة 23551 سوق 

السبت بوالد نمة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية بسوق السبت اوالد النمة 

ضقم  تحت   2122 ماضس   23 أتاض3خ 

.253

67I

TRANS MARKET COIN

TRANS MARKET COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

TRANS MARKET COIN

 NR 11 AV ABTAL HAY BARAKA

 KARIA SALE ، 11131، SALE

MAROC

TRANS MARKET COIN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 11 

شاضع األأطال حي البركة القر3ة سال - 

11131 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

35593

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.MARKET COIN

غرض الشركة أإيجاز : أيع الكتب 

واألدوات املدضسية واملكتبية

األجهزة  بنواع  جميع  أيع 

اإللكترونية وملحقاتها

تحو13 األموال .
 11 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 

شاضع األأطال حي البركة القر3ة سال 

- 11131 سال املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الجحري عنوانه)ا) 
البركة  حي  األأطال  شاضع   11 ضقم 

القر3ة سال 11131 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الجحري عنوانه)ا) 
البركة  حي  األأطال  شاضع   11 ضقم 

القر3ة سال 11131 سال املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   17 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 38483.
68I

fudcom

ZIAD ESSALHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

fudcom
 BD HASSAN II N°212. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL ، 23111، BENI MELLAL
MAROC

ZIAD ESSALHI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اقامة املنزه 

الشقة طاأق التاني شاضع الحسن 
التاني فقيه أن صالح البرادية - 

23312 البرادية الفقيه أن صالح 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
4999

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZIAD  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.ESSALHI

مدضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
لتعليم السياقة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
شاضع  التاني  طاأق  الشقة  املنزه 
صالح  أن  فقيه  التاني  الحسن 
البرادية - 23312 البرادية الفقيه أن 

صالح املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111 : السيد الحسن الصالحي 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 السيد الحسن الصالحي : 1111 

أقيمة 111 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الصالحي  الحسن  السيد 
أرادية  بحمد  اوالج  دواض  عنوانه)ا) 
فقيه أن صالح 23312 البرادية فقيه 

أن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصالحي  الحسن  السيد 
أرادية  بحمد  اوالج  دواض  عنوانه)ا) 
فقيه أن صالح 23312 البرادية فقيه 

أن صالح املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض3خ  أن صالح  أالفقيه  االأتدائية 

14 ماضس 2122 تحت ضقم 82.
69I

fidogest sarl

BOUABBADI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
fidogest sarl

 N°89 RUE 1 LOT LALLA
 KHADIJA BD TAH AIN ACHOCK

، 21551، CASA MAROC
BOUABBADI INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 96، شاضع 
بنفا طاأق 9 الداض البيراء - 21371 

الداض البيراء الداض البيراء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

536477
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BOUABBADI INVEST

اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي 

 -بشغال البناء وبشغال مختلفة

األنشطة  جميع  عامة  أصفة  و   

املتعلقة أالنشاط الرئي�صي

عنوا1 املقر االجتماعي : 96، شاضع 

9 الداض البيراء - 21371  بنفا طاأق 

الداض البيراء الداض البيراء.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 BOUABBADI RACHID السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   : 1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 BOUABBADI RACHID السيد 

 VIA TRIESTE 8 عنوانه)ا) 

 ALPIANO BERGAMO ITALIE

.39114 BERGAMO ITALIE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BOUABBADI RACHID السيد 

 VIA TRIESTE 8 عنوانه)ا) 

 ALPIANO BERGAMO ITALIE

39114 BERGAMO ITALIE

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 7886)8.

71I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

CHAIR FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

91111، TANGER MAROC

CHAIR FISHING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي محج 

محمد السادس زنقة طاضق إقامة 

أالل مح1 ضقم 26، طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

125819

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHAIR : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FISHING

- استيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

الصيد  ومستلزمات  مواد  وتوزيع 

بشك1 عام..

محج   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

إقامة  طاضق  زنقة  السادس  محمد 

أالل مح1 ضقم 26، طنجة - 91111 

طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 25  : الرحمن  عبد  شعير  السيد 

حصة أقيمة 1.111 دضهم للحصة .

 25  : السيد شعير محمد حسن 

حصة أقيمة 1.111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمن  عبد  شعير  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الخير قطعة 81 ط ) 
ضقم 18 طنجة 91111 طنجة املغرب.
حسن  محمد  شعير  السيد 
 7 ضقم   3( زنقة  البوغاز  عنوانه)ا) 

طنجة 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمن  عبد  شعير  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة الخير قطعة 81 ط ) 
ضقم 18 طنجة 91111 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2775.

7(I

FUTURE CONSEIL

STE EMIN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف أن تاشفي1 الطاأق 

األول ، 26111، أرشيد املغرب
STE EMIN INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 
الحر3ة الطاأق الثالت الشقة 5 - 

21121 الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537877
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. EMIN INVEST
بو  تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط لالستيراد والتصدير.

زنقة   11  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 -  5 الشقة  الثالت  الطاأق  الحر3ة 

21121 الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
: 511 حصة  السيد حجاج نوضي 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
: 511 حصة  السيد الحاج نوضي 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حجاج نوضي عنوانه)ا) 65 
زنقة اأن الرومي حي الوحدة 26111 

أرشيد املغرب.
عنوانه)ا)  نوضي  الحاج  السيد 
 26111  12 التسير  تجزئة   3(3

أرشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حجاج نوضي عنوانه)ا) 65 
زنقة اأن الرومي حي الوحدة 26111 

أرشيد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819189.
72I

NE ADNANI TRAVAUX

NE ADNANI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

NE ADNANI TRAVAUX
شقة ضقم 3 الطاأق االض�صي اقامة 
املناضة 2 شاضع محمد 6 كليز مراكش 

، 41111، مراكش املغرب
NE ADNANI TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي مكتب 
ضقم 3 الطاأق االض�صي اقامة املناضة 
2 شاضع محمد السادس جيليز - 

41111 مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.54983

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2121 بأر13   (6 املؤضخ في 
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نشاط الشركة من »مقاول في البناء« 
إلى »محاسب / مستشاض مالي«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   11 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 131113.

73I

LE LEGALISTE

MAK2A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES ET
 BD ABDERRAHIM BOUABID A
 2PPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 21111، CASABLANCA
MAROC

MAK2A شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 211 
شاضع مصطفى املعانى الطاأق 

الرابع مكتب ضقم 9) - 21111 الداض 
البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537673

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAK2A
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي..
 211  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق  املعانى  مصطفى  شاضع 
الرابع مكتب ضقم 9) - 21111 الداض 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : كعب  محمد  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كعب  محمد  السيد 
قصر البحر 2 زنقة 16 مكرض ضقم 9) 

ق ج 21111 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كعب  محمد  السيد 
قصر البحر 2 زنقة 16 مكرض ضقم 9) 

ق ج 21111 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819142.
74I

FINAUDIT

SOMAPIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 21311،

CASABLANCA MAROC
SOMAPIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 شاضع 
الحر3ة الطاأق الثالت شقة 5 الداض 
البيراء - 21111 الداض البيراء 

املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.39((53

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2121 دجنبر   27 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عبداملجيد  )ة)  السيد  تفو3ت 
اجتماعية  حصة   211.628 لخديم 
لفائدة  حصة   211.628 بص1  من 
 27 أتاض3خ  شفيق  تاليث  )ة)  السيد 

دجنبر 2121.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 18 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 5937)8.
75I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

L’HAMEÇON« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص
 ETUDE MAITRE MUSTAPHA

ARACHMOUN
 Bd zine el abidine meknes ، ,2

51131، MEKNES MAROC
L’HAMEÇON« S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكناس 

ضقم 5 شاضع الفاضابي الحامية 
العسكر3ة 51111 مكناس املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.23439
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 فبراير   11 في  املؤضخ 

املصادقة على :
وشن  فيص1  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   3.411
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   3.411
 11 أتاض3خ  علوي  شر3في  حفيظ 

فبراير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   12 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 858.
76I

FLASH ECONOMIE

 LA MAROCAINE DE
 CONSEIL ET COURTAGE EN

ASSURANCE
شركة املساهمة

تحو13 املقر االجتماعي للشركة
 LA MAROCAINE DE CONSEIL
ET COURTAGE EN ASSURANCE

 شركة املساهمة
1251111.11: ضبسمالها

مقرها االجتماعي:6 شاضع عي1 
تاوجطات الطاأق 3 أوضكو1 الداض 

البيراء
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

219887

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
قرض   2121 يوليوز   11 املؤضخ أتاض3خ 

ما يلي
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو13   
 3 6 شاضع عي1 تاوجطات الطاأق  إلى 

أوضكو1 الداض البيراء 
النظام  من   4 الفص1  تعدي1 

األسا�صي املتعلق أاملقر االجتماعي 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم )835)8
77I

FLASH ECONOMIE

 IMPORT EXPORT
ENNADYFY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 IMPORT EXPORT ENNADYFY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي العودة 
) ألوك 8 ضقم 8 ضقم 4 أئر كندوز - 

73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

21115
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IMPORT EXPORT ENNADYFY
تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
بو  املحالت  أاستثناء  التجزئة 
جميع   ، األسواق  بو  األكشاك 
البرائع  أنق1  املتعلقة  األنشطة 
 ، السائقي1  مع  املركبات  تأجير  بو 
والنق1   ، واملخصصة لنق1 البرائع 
ووكي1  لألشخاص  العام  البري 
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الشحن ، والسباقات ذات العجلتي1 ، 
وكذلك تجاضة املركبات ذات املحركات 
والعجلتي1 ، شراء / أيع البرائع التي 

ال تخرع ألنظمة محددة.
عنوا1 املقر االجتماعي : حي العودة 
 - أئر كندوز   4 ضقم   8 ضقم   8 ألوك   (

73111 الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : النظيفي  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد محمد مكر3م : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد النظيفي عنوانه)ا) 
حي العودة ) ألوك 8 ضقم 8 ضقم 4 أئر 

كندوز 73111 الداخلة املغرب.
السيد محمد مكر3م عنوانه)ا) حي 
7 ضقم  أنكيرا1 تجزئة تصميت ألوك 

48 23121 أني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد النظيفي عنوانه)ا) 
حي العودة ) ألوك 8 ضقم 8 ضقم 4 أئر 

كندوز 73111 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 521.
78I

FLASH ECONOMIE

galb annas
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

galb annas شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي العماضات 
الحمر زنقة وليلي ضقم 68) - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21111

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 galb  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.annas
نشاط   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف.
عنوا1 املقر االجتماعي : العماضات 
الحمر زنقة وليلي ضقم 68) - 73111 

الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد احمد سالم البيكم : 411 

حصة أقيمة 411 دضهم للحصة .
حصة   311  : السيد أركة اأيطة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد هو3بة حمدي : 311 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البيكم  سالم  احمد  السيد 
 73111  2 القسم  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  اأيطة  أركة  السيد 
العماضات الحمر زنقة وليلي ضقم 68) 

73111 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا)  حمدي  هو3بة  السيد 
العماضات الحمر زنقة وليلي ضقم 68) 

73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البيكم  سالم  احمد  السيد 
 73111  2 القسم  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة املغرب
عنوانه)ا)  اأيطة  أركة  السيد 
العماضات الحمر زنقة وليلي ضقم 68) 

73111 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 5)5.
79I

ديوا1 الخدمات

STE POWER H.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

ديوا1 الخدمات
شاضع محمد الخامس ضقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 
املغرب

STE POWER H.S شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي ميمونة 

العماضة ضقم 96 املح1 12 مكرض 
طر3ق الحاج العربي - 16111 سيدي 

قاسم املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.28187

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   24 في  املؤضخ 

املصادقة على :
ادضيس الفالقي  )ة)  تفو3ت السيد 
بص1  من  اجتماعية  حصة   1.111
1.111 حصة لفائدة السيد )ة) ساضة 

الكراش أتاض3خ 24 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 االأتدائية بسيدي قاسم أتاض3خ 

ماضس 2122 تحت ضقم 56).
81I

AFIE

 The Ambitious F and I for 
etudes (AFIE(

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 The ambitious F and I for etudes
((AFIE

 شاضع عبد الكر3م الخطابي، عماضة 
أن مو�صى الكواش، الطاأق الثاني 

فاس، 31111، املغرب.

 The ambitious F and I for etudes

((AFIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة و 

عنوا1 مقرها اإلجتماعي: شاضع عبد 

الكر3م الخطابي، عماضة أن مو�صى 

الكواش، الطاأق الثاني فاس، 

31111، املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.68621

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 The تسميتها:  أمختصر  االقتراء 

 ambitious F and I for etudes

((AFIE

مكتب  أإيجاز:  الشركة  غرض 

الدضاسات التقنية.

شاضع  اإلجتماعي:  املقر  عنوا1 

أن  عماضة  الخطابي،  الكر3م  عبد 

مو�صى الكواش، الطاأق الثاني فاس، 

31111، املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء:

عنوانه  سعيدي  إلياس  السيد 

 13 الشطر   12 ألوك س   16 شقة 

إقامة الغرفة 11 مكناس.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومسيري الشركة: 

عنوانها  طيبي  فاطمة  السيدة 

 13 الشطر   12 ألوك س   16 شقة 

إقامة الغرفة 11 مكناس.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض3ة أفاس أتاض3خ-تحت ضقم-.

8(I
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IT HOSPITALITY

MODE AMBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MODE AMBER
 MAARIF MAGASIN 33 RUE
 ABDELLAH BNOU NAFIAA

 RES ALIA ، 21371، Casablanca
Maroc

MODE AMBER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املتجر 33 
شاضع عبد هللا أن نافع إقامه علياء 
معاض3ف - 21371 الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
536765

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MODE : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.AMBER
-جاهز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للبس
وتصدير  واستيراد  وبيع  -شراء 
جميع املنسوجات والجلود واألحذية 
واألثاث واملجوهرات واألز3اء واأللواح 
الثمينة  املعاد1  مراعفات  بو 
اإللكترونية  واألجهزة  الذهب  من 
وبجهزة  للمكاتب  اآللي  والتشغي1 

الكمبيوتر وملحقاتها.
عنوا1 املقر االجتماعي : املتجر 33 
شاضع عبد هللا أن نافع إقامه علياء 
البيراء  الداض   21371  - معاض3ف 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 41.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

: 411 حصة  السيدة سهام طلبي 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سهام طلبي عنوانه)ا) 25 
 ALLEE DE LA BOURDONNAIS
 93611 AULNAY SOUS BOIS

.FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سهام طلبي عنوانه)ا) 25 
 ALLEE DE LA BOURDONNAIS
 93611 AULNAY SOUS BOIS

FRANCE
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 11289.
82I

ديوا1 الخدمات

STE POWER H.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

ديوا1 الخدمات
شاضع محمد الخامس ضقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 
املغرب

STE POWER H.S شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي ميمونة 
العماضة ضقم 96 املح1 ضقم 12 مكرض 
طر3ق الحاج العربي - 16111 سيدي 

قاسم املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.28187

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي1  املؤضخ في 24 ماضس 2122 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الكراش ساضة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 االأتدائية بسيدي قاسم أتاض3خ 

ماضس 2122 تحت ضقم 56).
83I

FIDURAK

ARZ BEYROUTH أرز بيروت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURAK
 N°116 RUE YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
41111، MARRAKECH MAROC

ARZ BEYROUTH بضز أيروت 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكتب 

2 شقة 6 تقاطع زنقة أن ز3اد و أن 
عيشة إقامة إكسيلسيوض، عماضة 
8)، مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123985

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARZ  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

BEYROUTH بضز أيروت.
إنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الجب1 و مشتقات الحليب.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
تقاطع زنقة أن ز3اد و أن   6 شقة   2
عيشة إقامة إكسيلسيوض، عماضة 8)، 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : القصاض  محمد  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القصاض  محمد  السيد 
الجنوبي،  النخي1  سيتي  كاضد1   (8

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  القصاض  محمد  السيد 
الجنوبي،  النخي1  سيتي  كاضد1   (8

مراكش 41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134242.
84I

NADEK CONSULTING

CHARME MEDITERRANEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

NADEK CONSULTING
 AV AHMED EL BAKKAL N
 61 BIS ، 93111، TETOUAN

MAROC
 CHARME MEDITERRANEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
تمودة منطقة ) ش ) ضقم 4)3 - 

93111 تطوا1 املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.29915

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض   2122 فبراير   28 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح1 شركة 
 CHARME الوحيد  الشر3ك  ذات 
ضبسمالها  مبلغ   MEDITERRANEE
مقرها  وعنوا1  دضهم   91.111
 ( منطقة  تمودة  تجزئة  اإلجتماعي 
تطوا1   93111  -  3(4 ضقم   ( ش 
املغرب نتيجة ل : عدم انطالق نشاط 

الشركة.
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تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  3(4 ضقم   ( ش   ( منطقة  تمودة 

93111 تطوا1 املغرب. 
و عي1:

السيد)ة) محمد أنعلي و عنوانه)ا) 
 88 ضقم  عفا1  أن  عثما1  شاضع 
)ة)  تطوا1 املغرب كمصفي   93111

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   19 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 769.

85I

FIDUCIAIRE ZBIRI

CHAKOUR PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 36/35
 APT N° 11 GUELIZ ، 41111،

MARRAKECH MAROC
CHAKOUR PRINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها االجتماعي ب ضقم 
35 تجزئة العنبر 2 املسيرة مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123581
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CHAKOUR PRINT
غرض الشركة أإيجاز : شراء و أيع 

اللوازم املكتبية.

ضقم  ب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 41111 املسيرة   2 العنبر  تجزئة   35

مراكش املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
171 حصة أقيمة 17.111 دضهم 

للحصة السيدة شيكر نزهة
65) حصة أقيمة 16.511 دضهم 

للحصة السيد املطوي حسن
65) حصة أقيمة 16.511 دضهم 

للحصة السيد اوبحموا الحسي1
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شيكر نزهة عنوانها ضقم 
 41111 د   ( املسيرة   576 عماضة   11

مراكش املغرب .
عنوانه  حسن  املطوي  السيد 
اسكجوض معطاهللا ضقم1711 41111 

مراكش املغرب . 
عنوانه  الحسي1  اوبحموا  السيد 
املسيرة 3 ب ضقم 361 مراكش املغرب 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوبحموا الحسي1 عنوانه   
املسيرة 3 ب ضقم 361 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (4 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم
86I

BETA FIDUCIAIRE

sapling daoudi
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة
BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU
 16 AOUT ، 61111، OUJDA

MAROC
sapling daoudi شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الدضفوفي عماضة الدوحي 57 الطاأق 
4 الشقة ضقم )) - 61111 وجدة 

املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.3778(

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي1   2122 يناير   13 املؤضخ في 

الشيخ  السيد  للشركة  جديد  مسير 

ماء العيني1 بشيرنا كمسير ثاني

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (4 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 4)5.

87I

مستامنة الرجاء للمحاسبة

SAOUAB SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة

حي النجاة زنقة أني مالل ضقم 34 ، 

23551، سوق السبت املغرب

SAOUAB SERVICE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي العقوبية 

اوالد ازمام قيادة وجماعة اوالد 

ازمام - 23511 سوق السبت اوالد 

النمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

4773

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 بأر13   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SAOUAB SERVICE SARL

محطة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تزو3د الوقود.

عنوا1 املقر االجتماعي : العقوبية 

اوالد ازمام قيادة وجماعة اوالد ازمام 

النمة  سوق السبت اوالد   23511  -

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسمال الشركة: 1.111.111 
دضهم، مقسم كالتالي:

 4.111  : صواب  املختاض  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 3.111  : صواب  محمد  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 3.111  : صواب  الياس  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صواب  املختاض  السيد 
دواض اوالد ازمام 23511 سوق السبت 

اوالد النمة املغرب.
عنوانه)ا)  صواب  محمد  السيد 
دواض اوالد ازمام 23511 سوق السبت 

اوالد النمة املغرب.
عنوانه)ا)  صواب  الياس  السيد 
دواض اوالد ازمام 23511 سوق السبت 

اوالد النمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صواب  املختاض  السيد 
دواض اوالد ازمام 23511 سوق السبت 

اوالد النمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  أن  أالفقيه  االأتدائية 
ضقم  تحت   2121 يونيو   (8 أتاض3خ 

.178/2121

88I

FIDUCIAIRE ENNOUR

H.L.A.I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23211، FQUIH
BEN SALAH MAROC

H.L.A.I شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 
أو3ا اوالد ز3ا1 أني وكي1 الفقيه أن 
صالح - 23211 الفقيه أن صالح 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5111

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.H.L.A.I : اإلقتراء أمختصر تسميتها

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مصدض من نوع واحد من اآلالت و تاجر 

مالبس معّدة .

عنوا1 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

أو3ا اوالد ز3ا1 أني وكي1 الفقيه أن 

صالح  أن  الفقيه   23211  - صالح 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1111  : احمد  الحيراني  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احمد  الحيراني  السيد 

أني وكي1  ز3ا1  اوالد  أو3ا  اوالد  دواض 

الفقيه أن   23211 افقيه أن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  الحيراني  السيد 

أني وكي1  ز3ا1  اوالد  أو3ا  اوالد  دواض 

الفقيه أن   23211 افقيه أن صالح 

صالح املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض3خ  أن صالح  أالفقيه  االأتدائية 

18 ماضس 2122 تحت ضقم 83.

89I

THALAL CONSULTANTS

GU2M

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC

GU2M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

طاضق أن ز3ادة الشقة ضقم8 كليز 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.21841

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 1.811.111 ضبسمالها  مبلغ   GU2M

 23 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 

ضقم8  الشقة  ز3ادة  أن  طاضق  زنقة 

كليز مراكش - 41111 مراكش املغرب 

نتيجة ل : اعادة الهيكلة .

و حدد مقر التصفية ب ساحة 6) 

 41111 - نونبر ألوك ب كليز مراكش 

مراكش املغرب. 

و عي1:

زهير طالل و عنوانه)ا)  السيد)ة) 

23 زنقة طاضق أن ز3ادة الشقة ضقم8 

مراكش املغرب   41111 كليز مراكش 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134147.

91I

NOBLACTION

GOLDEN PLAYER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصوض إقامة األميرة 

3 الطاأق األول ضقم 5)، 41111، 

مراكش املغرب

GOLDEN PLAYER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املسيرة 

2 س ضقم )37 - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

122141

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GOLDEN PLAYER

مقهى   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االنترنت ، غرف األلعاب

مقهى.

املسيرة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

مراكش   41111  -  37( ضقم  س   2

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف الغالي : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 341 : السيد صالح الدين البركة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد جواد الكرش : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغالي  يوسف  السيد 
مراكش   41111  292 حي تاضكة ضقم 

املغرب.
البركة  الدين  صالح  السيد 
 618 ضقم  الجنوبي  ازلي  عنوانه)ا) 

41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  الكرش  جواد  السيد 
شاضع املصلى ضقم 317 سيبع 41111 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الغالي  يوسف  السيد 
مراكش   41111  292 حي تاضكة ضقم 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 132164.
9(I

SACO CONSEIL

AJ SURVEILLANCE
إعال1 متعدد القراضات

SACO CONSEIL
 SOCOMA ASKEJOUR IMM N
 956 3EME ETAGE NUMERO

 6 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

AJ SURVEILLANCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: عماضة 

ضقم 547 شقة ضقم 3 الطاأق الثاني 
تجزئة املساض طر3ق اسفي مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.117173

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 4) ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
511حصة من طرف السيد  تفو3ت 
عبد  السيد  لفائدة  أواشتلة  جواد 

الرحيم الطو3لب .
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قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
عماضة 319 2 الطاأق االول شقة ضقم 
 547 125 تامنصوضت الى عماضة ضقم 
تجزئة  الثاني  الطاأق   3 الشقة ضقم 

املساض طر3ق اسفي مراكش
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات الشر3ك الوحيد
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير جواد أواشتلة
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
الشك1 القانوني للشركة شركة ذات 
الشر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
أند ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 547 ضقم  عماضة  االجتماعي  املقر 
تجزئة  الثاني  الطاأق   3 الشقة ضقم 

املساض طر3ق اسفي مراكش
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الطو3لب  الرحيم  السيد عبد  يملك 
للحصة  دضهم  أمائة  حصة   1111

الواحدة
على  ينص  الذي   :(4 ضقم  أند 
السيد عبد الرحيم الطو3لب  مايلي: 
الوحيد للشركة ملدة غير  هو املسير 

محدودة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 84)34).
92I

FLASH ECONOMIE

AL BADIAH FARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL BADIAH FARM
 شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجتماعي: 67) ،شاضع عبد 
املومن ،اقامة اليمامة )ب) ، الطاأق ) 

، ضقم 2 - الداض البيراء
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537211
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

مسؤولية محدودة
تسمية   :AL BADIAH FARM

الشركة
انتاج   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو3ق املنتجات الزضاعية
املنتجات  وتصدير  استيراد 

واملعدات الزضاعية-
مقاول بعمال مختلفة-

 (67  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اليمامة  اقامة   ، ،شاضع عبد املومن 
)ب) ، الطاأق ) ، ضقم 2 - الداض البيراء
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي
 PERFORMANCE الشركة 

 AGENCY SERVICES
 251 حصة

السيد امي1 حمزة محروش : 251 
حصة 

السيد العلمي اخياض : 251 حصة 
السيدة نادية اخياض : 251 حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة
السيدة نادية اخياض

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8433)8
93I

THALAL CONSULTANTS

ARABOSC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

ARABOSC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
طاضق أن ز3ادة الشقة ضقم7 كليز 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.66755
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  املؤضخ في 12 ماضس 2122 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 ضبسمالها  مبلغ   ARABOSC
 23 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 
ضقم7  الشقة  ز3ادة  أن  طاضق  زنقة 
كليز مراكش - 41111 مراكش املغرب 

نتيجة ل : اعادة الهيكلة.
زنقة  و حدد مقر التصفية ب 23 
 - مراكش   7 شقة  ز3اد  أن  طاضق 

41111 مراكش املغرب. 
و عي1:

زهير طالل و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
23 زنقة طاضق أن ز3ادة الشقة ضقم8 
مراكش املغرب   41111 كليز مراكش 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 48)34).
94I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

SOURAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA
حي النجاة ضقم 34 زنقة أني مالل 

سوق السبت اوالد النمة الفقيه أن 
صالح ، 23551، سوق السبت اوالد 

النمة املغرب
SOURAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 
خلخال به1 املربع 23211 الفقيه 

أن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5115

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOURAD SARL

تحو13   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االموال ووسيط مالي

عنوا1 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

خلخال به1 املربع 23211 الفقيه أن 

صالح املغرب

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : حمومي  لطيفة  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيدة مليكة عبيد : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبيد  مليكة  السيدة 

 71111 حي موالي عبد هللا ضقم82 

البيراء املغرب.

السيدة لطيفة حمومي عنوانه)ا) 

السبت  سوق   23551 الصفا  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لطيفة حمومي عنوانه)ا) 

السبت  سوق   23551 الصفا  حي 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض3خ  أن صالح  أالفقيه  االأتدائية 

11 ماضس 2122 تحت ضقم 85.

95I
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ETABLISSEMENT GHAITI

CENTRE AK HAYATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شاضع العركوب ضقم 11 ، 73111، 

الداخلة املغرب
CENTRE AK HAYATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
الخالق الطريس ضقم 32 - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21683

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CENTRE AK HAYATE
التداوي   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالحجامة والرقية أالقرآ1 الكر3م.
عنوا1 املقر االجتماعي : شاضع عبد 
 73111  -  32 ضقم  الطريس  الخالق 

الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الفاطر  محمد  السيد 
دضهم   111.111,11 أقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الفاطر  محمد  السيد 
 32 شاضع عبد الخالق الطريس ضقم 

73111 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الفاطر  محمد  السيد 
 32 شاضع عبد الخالق الطريس ضقم 

73111 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

فبراير 2122 تحت ضقم 235/2122.

96I

ETABLISSEMENT GHAITI

MAJARI FRERES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شاضع العركوب ضقم 11 ، 73111، 

الداخلة املغرب
MAJARI FRERES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي النهرة 
11 ضقم 766) - 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
18171

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 بأر13   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAJARI FRERES
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 
واألشغال  والحجاضة  الرمال  مقالع 

العامة للبناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 73111  -  (766 ضقم   11 النهرة 

الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : السيد حمادي مجكرعى 
دضهم   111.111,11 أقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمادي مجكرعى عنوانه)ا) 
اسا   81111 التجانية  الزاو3ة  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمادي مجكرعى عنوانه)ا) 
اسا   81111 التجانية  الزاو3ة  حي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

بأر13 2121 تحت ضقم 715/2121.

97I

ETABLISSEMENT GHAITI

TECHNO-SABAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شاضع العركوب ضقم 11 ، 73111، 

الداخلة املغرب
TECHNO-SABAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي وادي 
الشياف ضقم 25 - 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21767

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TECHNO-SABAR
إصالح   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو3ق جميع األجهزة االلكترونية.
عنوا1 املقر االجتماعي : حي وادي 
الداخلة   73111  -  25 الشياف ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : صباض  ادضيس  السيد 
دضهم   111.111,11 أقيمة  حصة 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صباض  ادضيس  السيد 
 73111  25 ضقم  الشياف  وادي  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صباض  ادضيس  السيد 
 73111  25 ضقم  الشياف  وادي  حي 

الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

فبراير 2122 تحت ضقم 291/2122.
98I

ZOT CONSTRUCTION

ZOT CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZOT CONSTRUCTION
شاضع الحسي1 السو�صي ا قامة 

النخي1 37 ضقم 4 سيدي مومن الداض 
البيراء ، 21411، الداض البيراء 

املغرب
ZOT CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الحسي1 السو�صي اقامة النخي1 37 
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ضقم 4 سيدي مومن الداض البيراء - 
21411 الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
458363

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 يناير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZOT  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CONSTRUCTION
اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و التنمية العقاض3ة.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 37 الحسي1 السو�صي اقامة النخي1 
 - 4 سيدي مومن الداض البيراء  ضقم 

21411 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : الزنزو1  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : عثما1  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الزنزو1  السيد سعيد 
سيدي   11 ألوك  الرحامنة  كر3ا1 
مومن 21411 الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا)  عثما1  يوسف  السيد 
زنقة  اسية  اقامة  مومن  سيدي 
البيراء  الداض   21411  11 ضقم   (6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الزنزو1  السيد سعيد 
سيدي   11 ألوك  الرحامنة  كر3ا1 

مومن 21411 الداض البيراء املغرب
عنوانه)ا)  عثما1  يوسف  السيد 
 (6 زنقة  اقامة اسية  سيدي مومن 
ضقم 11 21411 الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2121 تحت ضقم 732552.

99I

األستاذة هدى بمنيول، موثقة

 Société TALIS IMMOBILIER

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TALIS IMMOBILIER” SARL

» شر كة ذات املسؤولية املحدودة 

» -I أمقت�صى عقد تلقته األستاذة 

هدى بمنيول، موثقة أأكادير 

مؤضخ في 5) من ماضس 2122 ، تم 

إعداد القانو1 األسا�صي لشر كة 

ذات املسؤولية املحدودة، ذات 

املواصفات التالية:

 التسمية :

» شر كة ذات املسؤولية املحدودة. 

TALIS IMMOBILIER » SARL

شقة  اكادير،  االجتماعي:  املقر 
ضقم  عماضة  الرابع،  ،الطاأق  ضقم12 

111، اسال1 ، الحي املحمدي.

الهدف ااٍلجتماعي: -هدف الشركة 

أتلخيص:

االنعاش العقاضي.

املساهميــــــــن:

ياسمي1  السيدة  ساهمت   1-

، مديرة التسو3ق، الساكنة  سيدينو 
أمبلغ   ، حي اليغ   ،349 ضقم  أأكادير، 

إلى  مقسم  دضهم   47.111،11 قدضه 

471 حصة.

جيها1  السيدة  ساهمت   2-

الساكنة أأكادير،  طالبة،   ، سيدينو 
قدضه  أمبلغ   ، اليغ  حي   ،349 ضقم 

 211 إلى  مقسم  دضهم   21.111،11

حصة.

-3 ساهمت السيدة ضانيا سيدينو 
، طالبة، الساكنة أأكادير، ضقم 349، 

 33.111،11 قدضه  أمبلغ   ، اليغ  حي 

دضهم مقسم إلى 331 حصة.

املجمـــــــــــــــــوع 111.111،11 دضهم

ضبسمال الشركة: 
االجتماعي  الربسمال  حدد 
دضهم)   111.111،11( في  للشركة 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
كلها  اكتتبت  للواحدة،  دضهم   111

وحرضت ووزعت أكاملها لفائدة :
سيدينو  ياسمي1  السيدة   1-

........... 471 حصة.
سيدينو  جيها1  السيدة   2-

.........211 حصة.
سيدينو  ضانيا  السيدة   3-

......... 331 حصة.
 املجمـــــــــــــــــوع 1.111 حصة

املدة : 99 سنة.
اإلداضة : 

ملدة  تم تعيي1 مسيريي1 للشركة، 
غير محدودة :

سيدينو،  ياسمي1  السيدة   1-
أأكادير،  الساكنة  التسو3ق،  مديرة 

ضقم 349، حي اليغ.
-2 السيد الحبيب سيدينو، مسير 
الشركة، الساكن أأكادير، ضقم 349، 

حي اليغ.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتاأة 
الربط أاملحكمة التجاض3ة أاكادير، 
ضقم  تحت   24/13/2122 أتاض3خ 

.119113
تم تسجي1 الشركة أالسج1   -III
التجاضي أاملحكمة التجاض3ة أاكادير، 
ضقم  تحت   24/13/2122 أتاض3خ 

.51939

111I

ائتمانية النماء

S.D.A.N.TEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية النماء
171 تجزئة االندلس شاضع أئر انزضا1 

مكناس ، 51111، مكناس املغرب
S.D.A.N.TEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 
املهدي عي1 كرمة - 51123 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

55815

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.S.D.A.N.TEL

تنصيب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

شبكة الهاتف

االشغال املختلفة او البناء.

عنوا1 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

مكناس   51123  - املهدي عي1 كرمة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   341  : ناصر عالم  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 331  : أو3كيداض1  ادضيس  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 331  : عالم  الدائم  عبد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ناصر عالم عنوانه)ا) دواض 

اوالد علي عي1 كرمة واد الرما1 عي1 

الجمعة 51123 مكناس املغرب.

أو3كيداض1  ادضيس  السيد 

 (4 شقة   3 الف  عماضة  عنوانه)ا) 

 2 اطلس  الخير  اقامة   2 الطاأق 

51171 مكناس املغرب.

السيد عبد الدائم عالم عنوانه)ا) 

واد  كرمة  عي1  املهدي  اوالد  دواض 

الرما1 عي1 الجمعة 51123 مكناس 

املغرب.



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6582

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عالم  ناصر  السيد 
اوالد علي عي1 كرمة واد الرما1 عي1 

الجمعة 51123 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 64)).

111I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE INVESTISSEMENT
GROUP SAHARA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم ألوك 2 ضقم 17 السماضة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،
 STE INVESTISSEMENT GROUP

SAHARA SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة ألوك ضقم 118مكرض 

الســمــاضة - 72111 السماضة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2669
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 INVESTISSEMENT GROUP

.SAHARA SARL
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العامة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الوحدة ألوك ضقم 118مكرض الســمــاضة 

- 72111 السماضة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : الراحلي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

: 511 حصة  السيد سمير العالم 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الراحلي  محمد  السيد 
ضقم   11 الربييب  الوحدة  مخيم 
السماضة   72111 67)السماضة 

املغرب.
عنوانه)ا)  العالم  سمير  السيد 
 236 ضقم   11 ضبيب  الوحدة  مخيم 

السماضة 72111 السماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الراحلي  السيد 
 (67 مخيم الوحدة الربييب 11 ضقم 

السماضة 72111 السماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالسماضة أتاض3خ 23 ماضس 

2122 تحت ضقم 74/2122.
112I

MARCHICA CONSEIL

BETNAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شاضع طوكيو، الطاأق )، شقة 

)، الناظوض. ، 62111، الناظوض 
املغرب

BETNAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الجيش امللكي ، ضقم 411 414- ، 
الشقة ضقم ) ، الناظوض . - 62111 

الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
23459

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BETNAD
).إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مكتب للدضاسة املدنية.
2. الرقاأة العامة على األعمال.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 ،  -414  411 ضقم   ، امللكي  الجيش 
 62111  -  . الناظوض   ،  ( الشقة ضقم 

الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : اشهباض  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اشهباض  محمد  السيد 
حي الوفاق ضقم 293 سلوا1 الناظوض 

62712 الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اشهباض  محمد  السيد 
حي الوفاق ضقم 293 سلوا1 الناظوض 

62712 الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 االأتدائية أالناضوض أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 4)).

113I

EL OUARRAD AZIZ

WISLANE CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،
51111، meknes maroc

WISLANE CENTRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ض3اض 
وسال1 2 وسال1 مكناس - 45111 

مكناس املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.41345

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1   2121 نونبر   29 املؤضخ في 
ذات  شركة   WISLANE CENTRE
ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111
وسال1   2 وسال1  ض3اض  اإلجتماعي 
املغرب  مكناس   45111  - مكناس 

نتيجة ل-انهاء النشاط .
و عي1:

السيد)ة) ليلى العالوي و عنوانه)ا) 
مكناس  وسال1   2 وسال1  ض3اض 
)ة)  45111 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
ض3اض  وفي   2121 نونبر   29 أتاض3خ 
 45111  - وسال1 مكناس   2 وسال1 

مكناس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   12 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 65.

114I

إئتمانية الوفاء

KENZEDDINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شاضع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 26111، سطات املغرب
KENZEDDINE TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الرقم 26 
شاضع مرس السلطا1 ، الطاأق األول 
، شقة 3 الداضبيراء - 21671 الداض 

البيراء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

535231

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KENZEDDINE TRANS

نق1   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع للغير.

عنوا1 املقر االجتماعي : الرقم 26 

شاضع مرس السلطا1 ، الطاأق األول 

، شقة 3 الداضبيراء - 21671 الداض 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : السيد كنز الدين محمد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كنز الدين محمد عنوانه)ا) 

سطات   (75 الرقم  التوفيق  تجزئة 

26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كنز الدين محمد عنوانه)ا) 

سطات   (75 الرقم  التوفيق  تجزئة 

26111 سطات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 5654)8.

115I

SERVIAP

WALAA ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

SERVIAP
ضقم ) زاو3ة شاضع طاضق أن ز3اد 

أنسليما1 ، 13111، أنسليما1 

املغرب

WALAA ALUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 74 زنقة 

موالي1 لوطا أنسليما1 - 13111 

أنسليما1 املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.547(

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تقرض ح1  املؤضخ في 14 ماضس 2122 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 WALAA ALUM الوحيد  الشر3ك 

دضهم   111.111 ضبسمالها  مبلغ 
زنقة   74 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا1 

 13111  - أنسليما1  لوطا  موالي1 

توقيف   : أنسليما1 املغرب نتيجة ل 

النشاط.
زنقة   74 و حدد مقر التصفية ب 

أنسليما1   13111  - لوطا  موالي1 

املغرب. 

و عي1:

و  الطائع  عادل  السيد)ة) 
 74 زنقة موالي1 لوطا ضقم  عنوانه)ا) 

أنسليما1 املغرب  أنسليما1 13111 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 أتاض3خ  سليما1  أب1  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 151.

116I

AZ LIVRAISON

SAMO DE LUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

SAMO DE LUXE
29 شاض ع عمر اأن العاص ضقم 26 
الطاأق التالت 29 شاض ع عمر اأن 
العاص ضقم 26 الطاأق التالت، 

91111، طنجة املغرب
SAMO DE LUXE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 27 زنقة 
الشهيد عبدالسالم أن أوحوت 

تجزئة االم1 3 قطعة 28 - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
125157

 13 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAMO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DE LUXE
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

مطعم و مقهى.
زنقة   27  : عنوا1 املقر االجتماعي 
أوحوت  أن  عبدالسالم  الشهيد 
 91111  -  28 قطعة   3 تجزئة االم1 

طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
: 1.111 حصة  السيد عمر سماض 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سماض  عمر  السيد 
البرانص) تجزئة ض3اض زنقة الشهيد 
محمد أن علي ضقم35 91111 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  سماض  عمر  السيد 
البرانص) تجزئة ض3اض زنقة الشهيد 
محمد أن علي ضقم35 91111 طنجة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   13 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 13222487872.
117I

CAMCG Consulting

 REAL ALAMI ESTATE 
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،
21111، casablanca maroc

 REAL ALAMI ESTATE SARLAU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس سلطا1 ،الشقة 3، الطاأق ). 

- 21116 الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
535935

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REAL  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. ALAMI ESTATE SARLAU
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غرض الشركة أإيجاز : - االنعاش 
العقاضي

- شراء و أيع جميع مواد، معدات، 
ادوات و اجهزة البناء 

انواع  ك1  و  متنوعة،  اشغال   -
الحرف .

: 26 محج  عنوا1 املقر االجتماعي 
مرس سلطا1 ،الشقة 3، الطاأق ). - 

21116 الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد نسيم علمي حسني : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حسني  علمي  نسيم  السيد 
 ،(38 ضقم  لينا،  تجزئة  عنوانه)ا) 
سيدي معروف 21521 الداضالبيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حسني  علمي  نسيم  السيد 
 ،(38 ضقم  لينا،  تجزئة  عنوانه)ا) 
سيدي معروف 21521 الداضالبيراء 

املغرب
 - أتاض3خ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت ضقم -.
118I

MOORISH

 NEGOCE POUR
 L›ADMINISTRATIONS ET LE

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عبد الكر3م الخطابي إقامة 
جواد العماضة 119 الشقة 43 

الطاأق 3 كليز مراكش ، 41111، 
مراكش املغرب

 NEGOCE POUR
 L›ADMINISTRATIONS ET

LE PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 
الكر3م الخطابي إقامة جواد العماضة 

119 الشقة 43 الطاأق 3 كليز - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123645

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 NEGOCE POUR  : تسميتها 
 L’ADMINISTRATIONS ET LE

.PRIVE
غرض الشركة أإيجاز : تجاضة

بو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 
وسيط

مقاول إداضة الخدمات.
عنوا1 املقر االجتماعي : زنقة عبد 
الكر3م الخطابي إقامة جواد العماضة 
 - كليز   3 الطاأق   43 الشقة   119

41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
القباج  الزهراء  فاطمة  السيدة 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القباج  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا) تجزئة عثما1 ضقم 27 تاضكة 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القباج  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا) تجزئة عثما1 ضقم 27 تاضكة 

41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم -.

119I

س1 سوليسيو1

سل سوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

س1 سوليسيو1
تجزئة البساتي1 شاضع البلح ضقم 89) 

، 91111، طنجة املغرب
س1 سوليسيو1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البساتي1 شاضع البلح ضقم 89) - 

91111 طنجة املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.73943

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
املؤضخ في 7) فبراير 2122 تم تحو13 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ضقم  البلح  شاضع  البساتي1  »تجزئة 
إلى  املغرب«  طنجة   91111  -  (89
ز3اد  طاضق  زنقة  االدضيسية  »شاضع 
طنجة   91111  -  ( الطاأق   64 ضقم 

املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (7 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2531.

111I

ديوا1 االستاذ منتصف يونس

RAMINADAUD
إعال1 متعدد القراضات

ديوا1 االستاذ منتصف يونس
)9 زنقة الفرات املعاض3ف ، 21371، 

الداض البيراء املغرب
RAMINADAUD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 
الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 79 شاضع 
9 بأر13، إقامة 9 بأر13، الطاأق 

السفلي حي النخي1 - - الداض البيراء 
املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: -.

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في )3 يناير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
الذي ينص على  قراض ضقم االول: 
تلقاه  موثق  عقد  أمقت�صى  مايلي: 
موثق  منتصف،  يونس  االستاذ 
يناير   27 أتاض3خ  البيراء،  أالداض 
البيراء  أالداض  مسج1   ،2122
تحت   ،2122 ماضس   17 أتاض3خ 
األمر   : التالية  التسجي1  مراجع 
6468/2122، سج1   : أاإلستخالص 
 ،212211171541497  : املداخي1 
وهبت السيدة كلثومة اشر3ح لفائدة 
حصة   6.511 ضامي  جميلة  السيدة 
ضبسمال  في  تمتلكها  التي  إجتماعية 

.RAMINADAUD الشركة
على  ينص  الذي   :- ضقم  قراض 
تلقاه  موثق  عقد  أمقت�صى  مايلي: 
موثق  منتصف،  يونس  االستاذ 
يناير   27 أتاض3خ  البيراء،  أالداض 
البيراء  أالداض  مسج1   ،2122
أتاض3خ 17 ماضس 2122، تحت مراجع 
التسجي1 التالية : األمر أاإلستخالص 
املداخي1  سج1   ،6466/2122  :
وهب   ،212211171531497  :
لفائدة  ضامي  الكر3م  عبد  السيد 
حصة   11.112 السيدة جميلة ضامي 
ضبسمال  في  يمتلكها  التي  إجتماعية 

.RAMINADAUD الشركة
على  ينص  الذي   :- ضقم  قراض 
تلقاه  موثق  عقد  أمقت�صى  مايلي: 
موثق  منتصف،  يونس  االستاذ 
يناير   27 أتاض3خ  البيراء،  أالداض 
البيراء  أالداض  مسج1   ،2122
أتاض3خ 17 ماضس 2122، تحت مراجع 
التسجي1 التالية : األمر أاإلستخالص 
 : املداخي1  سج1   ،6465/2122  :
212211171471497، وهب السيد 
جميلة  السيدة  لفائدة  ضامي  ضبيع 
إجتماعية  حصة   11.112 ضامي 
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الشركة  ضبسمال  في  يمتلكها  التي 
.RAMINADAUD

على  ينص  الذي   :- ضقم  قراض 
تلقاه  موثق  عقد  أمقت�صى  مايلي: 
موثق  منتصف،  يونس  االستاذ 
يناير   27 أتاض3خ  البيراء،  أالداض 
البيراء  أالداض  مسج1   ،2122
أتاض3خ 17 ماضس 2122، تحت مراجع 
التسجي1 التالية : األمر أاإلستخالص 
املداخي1  سج1   ،6484/2122  :
وهبت   ،212211171661497  :
السيدة  لفائدة  ضامي  امينة  السيدة 
جميلة ضامي 5.156 حصة إجتماعية 
الشركة  ضبسمال  في  تمتلكها  التي 

.RAMINADAUD
على  ينص  الذي   :- ضقم  قراض 
تلقاه  موثق  عقد  أمقت�صى  مايلي: 
موثق  منتصف،  يونس  االستاذ 
يناير   27 أتاض3خ  البيراء،  أالداض 
البيراء  أالداض  مسج1   ،2122
أتاض3خ 17 ماضس 2122، تحت مراجع 
التسجي1 التالية : األمر أاإلستخالص 
املداخي1  سج1   ،6488/2122  :
وهبت   ،212211171751497  :
السيدة خدوج ضامي لفائدة السيدة 
جميلة ضامي 5.156 حصة إجتماعية 
الشركة  ضبسمال  في  تمتلكها  التي 

.RAMINADAUD
على  ينص  الذي   :- ضقم  قراض 
تلقاه  موثق  عقد  أمقت�صى  مايلي: 
موثق  منتصف،  يونس  االستاذ 
يناير   27 أتاض3خ  البيراء،  أالداض 
البيراء  أالداض  مسج1   ،2122
أتاض3خ 17 ماضس 2122، تحت مراجع 
التسجي1 التالية : األمر أاإلستخالص 
 : املداخي1  سج1   ،6486/2122  :
212211171721497، وهب السيد 
جميلة  السيدة  لفائدة  ضامي  محمد 
إجتماعية  حصة   11.112 ضامي 
الشركة  ضبسمال  في  يمتلكها  التي 

.RAMINADAUD
ينص  الذي  الثاني:  ضقم  قراض 
الحصص  لهبة  تبعا  مايلي:  على 
اإلجتماعية قرض الجمع العام تعيي1 
وحيدة  مسيرة  ضامي  جميلة  السيدة 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 
النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
املساهمات

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الربسمال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818519.
(((I

ائتمانية مناضة

TAPITO SARL
إعال1 متعدد القراضات

ائتمانية مناضة
8) زنقة موض3تانيا عماضة معالل 

شقة ضقم 7) جليز مراكش مراكش، 
41111، مراكش املغرب

TAPITO SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: ح م ش 
الوحدة االضافية 13 ضقم 211 

مراكش - - مراكش املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.51189

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 11 نونبر 2121

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيي1 السيدة فتحية مساوي مسيرة 

للشركة ملدة غير محدودة 
على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 
انتقال الحصص االجتماعية  مايلي: 
زوجته فتحية  من الهالك الى وضثته. 
مساوي 3) حصة .و اأنه محمد غالي 

87 حصة 
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
مايلي: تغيير الشك1 القانونني للشركة 
ذات  املسؤولية  محودة  شركة  من 
محودة  شركة  إلى  الواحد  الشر3ك 

املسؤولية 
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيي1 النظام االسا�صي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيي1 السيدة فتحية مساوي مسيرة 

للشركة ملدة غير محدودة 
أند ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  االجتماعية  الحصص  انتقال 
فتحية  زوجته  وضثته.  الى  الهالك 
مساوي 3) حصة .و اأنه محمد غالي 

87 حصة 
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانونني  الشك1  تغيير 
ذات  املسؤولية  محودة  شركة  من 
محودة  شركة  إلى  الواحد  الشر3ك 

املسؤولية 
أند ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيي1 النظام االسا�صي للشركة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (6 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3)339).
112I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 STE BOULEVARD SWING
CO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 112 ، 31111،
FES MAROC

 STE BOULEVARD SWING CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها االجتماعي متجر 
الطاأق األض�صي تجزئة النماء ضقم 
62 مكرض أنسودة - 31111 فاس 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.61397

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   18 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مصنع نسيج

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1629.
((3I

ا ب س كونسولتينغ

Dchier دشير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة
ا ب س كونسولتينغ

تقاطع زنقة محمد الرشيد و شاضع 
موالي عبد الرحما1 مركز إيما1 
طاأق 6 مكتب 6، 21111، الداض 

البيراء املغرب
دشير Dchier شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حومة 

الجديا1 مركز الساح1 الداض 261 - 
92112 العرائش املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.

العام  الجمع  أمقت�صى 
بكتوبر   25 في  املؤضخ  اإلستثنائي 
الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   2121
دضهم«   9.911.111« قدضه  أمبلغ 
إلى  دضهم«   5.111.111« من  بي 
 : طر3ق  عن  دضهم«   15.111.111«

تقديم حصص نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   14 االأتدائية أالعرائش أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 19.
((4I

ste controle balance sarl

STE AL KHARASSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1131. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 51111، MEKNES

maroc
STE AL KHARASSAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ض3اض االسماعيلية ) تعاونية 
العيو1 ضقم 512 مثجر ضقم 3 

مكناس - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5583(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.KHARASSAN

غرض الشركة أإيجاز : االستغالل 

الفالحي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ض3اض االسماعيلية ) تعاونية العيو1 
 - مكناس   3 ضقم  مثجر   512 ضقم 

51111 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : الغزاوي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : الغزاوي  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الغزاوي عنوانه)ا)  السيد محمد 

دواض العزائب تمزكانة غفساي تاونات 

51111 تاونات املغرب.

السيد يوسف الغزاوي عنوانه)ا) 
ضقم 79 تجزئة الداخلة سيدي سعيد 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الغزاوي عنوانه)ا) 
ضقم 79 تجزئة الداخلة سيدي سعيد 

مكناس 51111 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1211.

((5I

زوبير أوتغماس

STE ACHOURI DRIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

زوبير أوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35151، تازة 

املغرب

STE ACHOURI DRIVING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 93 

شاضع عالل الفا�صي أيت غالم تازة - 

35111 تازة املغرب .

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.5625

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  املؤضخ في 21 ماضس 2122 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   STE ACHOURI DRIVING
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي ضقم 93 شاضع عالل 

الفا�صي أيت غالم تازة - 35111 تازة 

املغرب نتيجة ل : عدم املردودية .

 93 و حدد مقر التصفية ب ضقم 

 - شاضع عالل الفا�صي أيت غالم تازة 

35111 تازة املغرب. 

و عي1:

السيد)ة) محمد صهيب البوغاغي 
عالل  شاضع   93 ضقم  عنوانه)ا)  و 

تازة   35111 تازة  الفا�صي أيت غالم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و  العاشوضي  فاطمة  السيد)ة) 
عنوانه)ا) ضقم 93 شاضع عالل الفا�صي 

تازة 35111 تازة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أتازة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 33).

((6I

AGIN SARL

IKKOU CAROB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIN SARL

 RUE RABIA APT 2 AGDAL (7

 RABAT ، 12111، RABAT

MAROC

IKKOU CAROB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عند تيك 
إكيبومو عماضة 31 شقة 8زنقة 

موالي بحمد لوكيلي حسا1 الرباط 

الرباط 11121 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(58965

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IKKOU CAROB SARL
غرض الشركة أإيجاز : -1 مقاول 

في إداضة املزاضع

-2 تربية

-3خدمات للمزاضع.

عنوا1 املقر االجتماعي : عند تيك 
إكيبومو عماضة 31 شقة 8زنقة موالي 

بحمد لوكيلي حسا1 الرباط الرباط 

11121 الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسر العثماني : 211 حصة 

أقيمة 21.111,11 دضهم للحصة .

 211  : مكرودة  ياسي1  السيد 

دضهم   21.111,11 أقيمة  حصة 

للحصة .

السيد عبد الحميد اعمود : 211 
دضهم   21.111,11 أقيمة  حصة 

للحصة .
 : السكوتي  انس  محمد  السيد 
211 حصة أقيمة 21.111,11 دضهم 

للحصة .
211 حصة   : السيد انوض الحراق 

أقيمة 21.111,11 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العثماني  ياسر  السيد 
النهرة  حي  البريد  مجموعة   212

الرباط 11211 الرباط املغرب.
ياسي1 مكرودة عنوانه)ا)  السيد 
عنترة  زنقة  السادس  محمد  شاضع 
الرباط   11171 أن شداد السوي�صي 

املغرب.
اعمود  الحميد  عبد  السيد 
عماضة ل   4 اقامة سكينة  عنوانه)ا) 
شقة 117 الوفاق تماضة 12111 تماضة 

املغرب.
السكوتي  انس  محمد  السيد 
ح   (356 تجزئة املنزه ضقم  عنوانه)ا) 

ي م الرباط 11151 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  الحراق  انوض  السيد 
عماضة 34 شقة 2 اقامة البستا1 حي 
الفتح ح ي م الرباط 11151 الرباط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  العثماني  ياسر  السيد 
النهرة  حي  البريد  مجموعة   212

الرباط 11211 الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123274.
((7I

gest consultants

MDB ARCHITECTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

gest consultants
5) زنقة القا�صي إلياس املعاض3ف 

الداض البيراء، 21111، الداض 
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البيراء املغرب
MDB ARCHITECTES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 46 شاضع 

الزضقطوني طاأق 2 شقة 6 - 21251 
الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
53768(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MDB  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.ARCHITECTES
غرض الشركة أإيجاز : مهندسة.

46 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
الزضقطوني طاأق 2 شقة 6 - 21251 

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : السيدة مر3م أرادة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أرادة  مر3م  السيدة 
 34 ليساسفة تجزئة الخواضزمي فيال 

21232 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أرادة  مر3م  السيدة 
 34 ليساسفة تجزئة الخواضزمي فيال 

21232 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818691.
((8I

MODA CONSULTING & SERVICES

SAMA PERLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &

SERVICES

 N°31 RUE OMAR RIFFI APPT 1

 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26211

الداض البيراء املغرب

SAMA PERLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي العودة 

محج تشال ضقم 191 مح1 تجاضي 

ضقم 12 الداخلة الداخلة 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

21145

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. PERLE

أيع مواد   : غرض الشركة أإيجاز 

الصيدلة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

مح1   191 ضقم  تشال  محج  العودة 

الداخلة  الداخلة   12 ضقم  تجاضي 

73111 الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : حداش  لحسن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : حداش  سلمى  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن حداش  السيد 
حي العودة ضقم 191 الداخلة 73111 

الداخلة املغرب.
السيدة سلمى حداش عنوانه)ا) 
حي العودة ضقم 191 الداخلة 73111 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحسن حداش  السيد 
حي العودة ضقم 191 الداخلة 73111 

الداخلة املغرب
السيدة سلمى حداش عنوانه)ا) 
حي العودة ضقم 191 الداخلة 73111 

الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم -.
((9I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

SPI POTENTIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر3ك

 Etude Notariale Maître Nadia
EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed
 & Abou Hassan Sghir Maârif،

21361، Casablanca Maroc
SPI POTENTIEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 

الداضالبيراء زاو3ة زنقة كمال 
محمد و زنقة فكير محمد عماضة 

سيميراميس الطاأق الثامن 21111 
الداضالبيراء املغرب.

وفاة شر3ك
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.169227
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 13 نونبر 2121 تم اإلعالم 
متوك1  عبدالحق  الشر3ك  أوفاة 
 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع  و 
شتنبر   23 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

2121 أالشك1 األتي :

 425  ، متوك1  محمد  السيد)ة) 

حصة .

 255 ، السيد)ة) عواطف مراأط 

حصة .

 681  ، متوك1  هند  السيد)ة) 

حصة .

 681  ، متوك1  سامية  السيد)ة) 

حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يناير 2122 تحت ضقم 811641.

121I

Etude Notariale Maître Nadia EL GAOUZI

SPI POTENTIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

 Etude Notariale Maître Nadia

EL GAOUZI

 Angle rues Mamoun Mohamed

 & Abou Hassan Sghir Maârif،

21361، Casablanca Maroc

SPI POTENTIEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 

الداضالبيراء زاو3ة زنقة كمال 

محمد و زنقة فكير محمد عماضة 

سيميراميس الطاأق الثامن 21111 

الداضالبيراء املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.169227

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي1   2121 نونبر   13 املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) متوك1 

هند كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يناير 2122 تحت ضقم 811641.

121I
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شركة ابهوش للخدمات

STÉ G.D.L.C.O
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شاضع مكة عماضة الصالحي الطاأق 
االول ضقم 14 العيو1 ، 71111، 

العيو1 املغرب
STÉ G.D.L.C.O شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
ضشيد الشطر الثاني زنقة اأن الجني 

عماضة مباضك املساوي - 71111 
العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41911

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STÉ  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.G.D.L.C.O
غرض الشركة أإيجاز : االستيراد-
العامة،  التجاضة  التصدير.التجاضة، 
توزيع  الخدمات املعددة والسمسرة. 
التغليف.  إنتاج  الغذائية.  املنتجات 
ومواد  معدات  النظافة،  منتجات 
و  املختلفة  االشغال  التنظيف. 
التهيئة،  بشغال  املتعددة.  الخدمات 
والترميم.  الصيانة  بعمال  مختلف 
اآلأاض،  العامة،حفر  البناء  بشغال 
واآلأاض،  املياه  نقاط  تجهيز  و  تهيئة 
السباكة، الكهرباء، بشغال الطالء و 
الزجاج، نجاضة الخشب و االلومنيوم، 
الحفر  بشغال  املعدنية.  اإلطاضات 
بعمال  الصحي،  الصرف  العامة، 
الصحي  الصرف  العامة  الحفر 

بشغال  والشبكات املختلفة والطرق. 

السكنية  املباني  و  املدنية  الهندسة 

بعمال  جميع  دضاسة  والصناعية. 

الهندسة  و  العامة  األشغال  املباني، 

مواد  وبيع  شراء  العقاقير،  املدنية. 

مستلزمات  تجاضة  البناء.  ومعدات 

جميع  واستئجاض  وبيع  شراء  املباني. 

واملعدات.  واملباني  والشقق  األضا�صي 

الخاص  للحساب  السلع  نق1 

ولحساب الغير. النق1 األض�صي لجميع 

والبرائع  املسافر3ن  نق1  السلع. 

و  األسماك  نق1  اإلضساليات.  و 

نق1 الخرر  جميع منتجات البحر. 

النق1 املبرد.تأجير معدات  والفواكه، 

النق1.............................

عنوا1 املقر االجتماعي : حي موالي 

ضشيد الشطر الثاني زنقة اأن الجني 

 71111  - املساوي  مباضك  عماضة 

العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : املساوي  عمر  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عمر املساوي عنوانه)ا) حي 

موالي ضشيد الشطر الثاني زنقة اأن 

الجني عماضة مباضك املساوي 71111 

العيو1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر املساوي عنوانه)ا) حي 

موالي ضشيد الشطر الثاني زنقة اأن 

الجني عماضة مباضك املساوي 71111 

العيو1 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 831/2122.

122I

FIDUCIAIRE MOGADOR

SNACK
عقد تسيير حر ألص1 تجاضي )األشخاص 

الطبيعيو1)
عقد تسيير حر ألص1 تجاضي

SNACK
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
السيد)ة)  بعطى   2121 يناير   26
)ة)  الحام1   MICHIYO YONEDA
 BE52332T ضقم  الوطنية  للبطاقة 
 (3366 التجاضي  أالسج1  املسج1 
حق  أالصو3رة  االأتدائية  أاملحكمة 
التسيير الحر لألص1 التجاضي الكائن 
 44111 - زنقة الطواحن   45 ب ضقم 
 SUZUKI الصو3رة املغرب للسيد)ة) 
للبطاقة  )ة)  الحام1   SHUNYA
 2 ملدة   TT(6(56(6 ضقم  الوطنية 
و   2121 فبراير   11 سنة تبتدئ من 
)3 يناير 2123 مقاأ1 مبلغ  تنتهي في 

شهري 3.511 دضهم.
123I

FIDUCIAIRE MOGADOR

TRANSITANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44111،
Essaouira Maroc

TRANSITANIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 في 

الطاأق السفلي من ملك إلياس دواض 
العاضيش جماعة بوناغة - 44111 

الصو3رة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
6175

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. TRANSITANIA
جر  تا غرض الشركة أإيجاز : - 
اإللكترونية  الكمبيوتر  بجهزة  في 

والكهربائية.
-تصدير املنتجات الفالحية.

مح1 في   : عنوا1 املقر االجتماعي 
الطاأق السفلي من ملك إلياس دواض 
 44111  - بوناغة  جماعة  العاضيش 

الصو3رة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : تينفو  هاشم  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تينفو  هاشم  السيد 

اململكة املتحدة . . ..
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  تينفو  هاشم  السيد 

اململكة املتحدة . . .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالصو3رة أتاض3خ 21 ماضس 

2122 تحت ضقم 99/2122.
124I

شركة ابهوش للخدمات

 STE OUED SAKIA
ELHAMRA DE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شاضع مكة عماضة الصالحي الطاأق 
االول ضقم 14 العيو1 ، 71111، 

العيو1 املغرب
 STE OUED SAKIA ELHAMRA DE
TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 12 زنقة الفجيرة عماضة اأك 
ضقم 16 - 71111 العيو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41911

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 OUED SAKIA ELHAMRA DE

.TRANSPORT
النق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 
نق1 السلع للحساب الخاص  العام. 
الوطني  الغير.النق1  ولحساب 
والدولي لجميع السلع الوسيطة. نق1 
البحر3ة.  املنتجات  وجميع  السمك 
النق1 املبرد.  نق1 الخررو الفواكه، 
نق1  النق1.مقاول  معدات  تأجير 
والدولية  الوطنية  البرائع.التجاضة 
العامة،  املنتجات.التجاضة  لجميع 
واالستيراد  والتوصي1  واالستشاضات 
والسلع  املنتجات  لجميع  والتصدير 
شبه   ، بصنافها  أجميع  واملواد 
مصنعة بو املصنعة ، من جميع األنوع 
لحساب  بو  الشركة  لحساب  سواء 
بو  املعنو3ي1  اآلخر3ن  األشخاص 
االستيراد  العامة.  الذاتيي1.التجاضة 

والتصدير..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الوحدة 12 زنقة الفجيرة عماضة اأك 

ضقم 16 - 71111 العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الخياط  مباضك  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الخياط  مباضك  السيد 

شاضع موالي اسماعي1 حي م ج   21

46111 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الخياط  مباضك  السيد 

ج  م  حي  اسماعي1  موالي  شاضع 

46111 اسفي املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   26 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 836/2122.

125I

ELMOUSS-VIANDE SARL

ELMOUSS-VIANDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELMOUSS-VIANDE SARL

البعاض3ر الوسطى زاو3ة سيدي 

الطاهر تاضودانت البعاض3ر الوسطى 
زاو3ة سيدي الطاهر تاضودانت، 

83142، تاضودانت املغرب

ELMOUSS-VIANDE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي البعاض3ر 

الوسطى زاو3ة سيدي الطاهر 

تاضودانت البعاض3ر الوسطى زاو3ة 

سيدي الطاهر تاضودانت 83141 

تاضودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

8577

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ELMOUSS-VIANDE

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
اللحوم, تربيه الدواجن, متاجرة.

البعاض3ر   : عنوا1 املقر االجتماعي 
الطاهر  سيدي  زاو3ة  الوسطى 
زاو3ة  الوسطى  البعاض3ر  تاضودانت 
 83141 تاضودانت  الطاهر  سيدي 

تاضودانت املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املساوي عنوانه)ا)  السيدة سناء 
البعاض3ر الوسطى زاو3ة سيدي الطاهر 

تاضودانت 83141 تاضودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املساوي عنوانه)ا)  السيدة سناء 
البعاض3ر الوسطى زاو3ة سيدي الطاهر 

تاضودانت 83141 تاضودانت املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  أتاضودانت  االأتدائية 
.413n/2122 ماضس 2122 تحت ضقم
126I

SERVICE COMPTABLE ET FISCAL

 SOCIETE MAROCAINE
 D›INGENIEURS CONSEILS

».»S.M.I.C
إعال1 متعدد القراضات

 SERVICE COMPTABLE ET
FISCAL

5 شاضع عبد هللا أن ياسي1 ، 
21311، الداض البيراء املغرب
 SOCIETE MAROCAINE

 D›INGENIEURS CONSEILS
S.M.I.C«.« »شركة املساهمة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: زنقة 
القائد الناجم ضقم 5 - 21111 لداض 

البيراء املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.35375

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 21 دجنبر 2121

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد  أاستقالة  اإلشهاد   ((
 Noureddine( أنحراث  الدين  نوض 
وكالته  من   (BENHARRATS

كمتصرف و مدير عام
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  الشركة  تحو13  قراض   (2

»شركة محدودة املسؤولية« 
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
النظام  على  املصادقة   (3

األسا�صي لـ »ش.م.م.« 
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
وحيد  مسير  أصفة  تعيي1   (4
 -  ---  : لـ »ش.م.م.« ملدة غير محدودة 
 Pierre( أيير جوز3ف موضا1  السيد 
فرن�صي   ،  (Joseph MAURIN
الجنسية ، مزداد في 5) غشت 1941 
الساكن أالداض  الجزائر،   – أخنشلة 
البيراء ، زنقة القائد الناجم ضقم 5، 

 BE19118X أطاقة اإلقامة عدد
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
ملتزمة  ستصبح  الشركة  أأ1  قراض 
السيد   ، للمسير  الوحيد  أالتوقيع 
 Pierre Joseph( 1أيير جوز3ف موضا

MAURIN
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
ملتزمة  ستصبح  الشركة  أأ1  قراض 
السيد   ، للمسير  الوحيد  أالتوقيع 
 Pierre Joseph( 1أيير جوز3ف موضا

MAURIN
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818527.
127I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 HUBERT LOISON
INFORMATIQUE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شاضع محمد الزضقطوني 

الطاأق الثاني، الرقم 12 411, شاضع 
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محمد الزضقطوني الطاأق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الداض البيراء 

MAROC
 HUBERT LOISON

 INFORMATIQUE MAROC
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 7 عماضة 
الرامي شاضع سبتة الطاأق 2 مكتب 

ضقم 8 - - الداض البيراء اململكة 
املغربية.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.268163
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 7) يناير 2122
األسا�صي  النظام  مالءمة  تقرض 
 - القانو1:  مقتريات  مع  للشركة 
من   11 املادة  بحكام  بعض  تعدي1 

النظام األسا�صي للشركة.
النظام  من   (( املادة  حذف   -

األسا�صي للشركة.
 12 املادة  بحكام  تعدي1 بعض   -

من النظام األسا�صي للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يناير 2122 تحت ضقم 3484)8.
128I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

 HUBERT LOISON
INFORMATIQUE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص
BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شاضع محمد الزضقطوني 

الطاأق الثاني، الرقم 12 411, شاضع 
محمد الزضقطوني الطاأق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الداض البيراء 

MAROC
 HUBERT LOISON

INFORMATIQUE MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تكنوباضك 
- مكتب 412 - طر3ق النواصر 
- 21111 الداض البيراء اململكة 

املغربية.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 يناير   (7 في  املؤضخ 

املصادقة على :
الشركة  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   HLI (.3(3
السيد  لفائدة  حصة   (.3(3 بص1 
 INETUM MAROC الشركة  )ة) 

HOLDING أتاض3خ 7) يناير 2122.
الزواوي  فخر  )ة)  السيد  تفو3ت 
88) حصة اجتماعية من بص1 88) 
الشركة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
 INETUM MAROC HOLDING

أتاض3خ 7) يناير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2122 تحت ضقم 3485)8.

129I

MODA CONSULTING & SERVICES

MGS SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°31 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26211

الداض البيراء املغرب
MGS SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي القدس 

محج املر3نيي1 ضقم 126 الداخلة 
الداخلة 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21153

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MGS  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.SUD
االستيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

و التصدير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 126 ضقم  املر3نيي1  محج  القدس 
الداخلة   73111 الداخلة  الداخلة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر املتوك1 : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املتوك1  عمر  السيد 
داض   115 ضقم  النموذجية  القر3ة 
أوعزة البيراء 26211 الداض البيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املتوك1  عمر  السيد 
داض   115 ضقم  النموذجية  القر3ة 
أوعزة البيراء 26211 الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم -.
131I

MODA CONSULTING & SERVICES

AGDEZ SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MODA CONSULTING &
SERVICES

 N°31 RUE OMAR RIFFI APPT 1
 ،ETG 1 CASABLANCA ، 26211

الداض البيراء املغرب
AGDEZ SAHARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

زنقة )4 ضقم 877) الطاأق االول 
الداخلة الداخلة 73111 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

21151
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AGDEZ SAHARA
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق   (877 ضقم   4( السالم زنقة 
 73111 الداخلة  الداخلة  االول 

الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسمال الشركة: 1.111.111 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العز3ز العطاض : 5.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 5.111  : عال  ايت  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العطاض  العز3ز  عبد  السيد 
 112 ضقم  العودة  حي  عنوانه)ا) 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب.
السيد محمد ايت عال عنوانه)ا) 
الداخلة   (877 ضقم  السالم  حي 

73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ايت عال عنوانه)ا) 
الداخلة   (877 ضقم  السالم  حي 

73111 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم -.

(3(I
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BOUGHALEB ET ASSOCIES

 GOLEM TECHNOLOGIES
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شاضع محمد الزضقطوني 

الطاأق الثاني، الرقم 12 411, شاضع 
محمد الزضقطوني الطاأق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الداض البيراء 

MAROC
 GOLEM TECHNOLOGIES

AFRICA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
جو1 جوضيس, غوتييه الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

 5378((
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 GOLEM TECHNOLOGIES

.AFRICA
 •  : أإيجاز  الشركة  غرض 
الدضاسات  وإجراء  االستشاضات 
في  غامرة  تقنيات  لتطو3ر  والتدض3ب 

مجال تكنولوجيا املعلومات.
وإداضة  وتطو3ر  وإنتاج  تصميم   •
وصيانة  ودمج  وتسو3ق  وتشغي1 

البرامج وخاصة أرامج الكمبيوتر..
زنقة   49  : عنوا1 املقر االجتماعي 
جو1 جوضيس, غوتييه الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
A2IM- الشركة 

حصة   ROBOTADVISORS : 451
أقيمة 111 دضهم للحصة .

 51  : العمراني  إدضيس  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

A2IM- الشركة 
 ( عنوانه)ا)   ROBOTADVISORS
 92144 ديفينس  ال  دي  أاضفيس   ،

أاضيس ال ديفينس فرنسا.
السيد إدضيس العمراني عنوانه)ا) 
بسنيريس   92611 جولي1  إيلي  3.ضو 

سوض سي1 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد إدضيس العمراني عنوانه)ا) 
بسنيريس   92611 جولي1  إيلي  3.ضو 

سوض سي1 فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض3ة أالداض البيراء أتاض3خ - تحت 

ضقم 8873)8 .
132I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

NativelyGreen
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
411, شاضع محمد الزضقطوني 

الطاأق الثاني، الرقم 12 411, شاضع 
محمد الزضقطوني الطاأق الثاني، 
الرقم 12، 21111، الداض البيراء 

MAROC
NativelyGreen شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 
جو1 جوضيس, غوتييه الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
 5378(3

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. NativelyGreen

: • استيراد  غرض الشركة أإيجاز 

الغذائية  املنتجات  وبيع  وتصدير 

أالجملة وشبه أالجملة والتجزئة.

وبيع واستيراد  بي نشاط لشراء   •

غير  بو  غذائية  سلع  بي  وتصدير 

غذائية.

السلع  هذه  وتوزيع  تسو3ق   •

الغذائية بو غير الغذائية وبي نشاط 

متعلق بها..
زنقة   49  : عنوا1 املقر االجتماعي 

جو1 جوضيس, غوتييه الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد بوليفييه غيوم كازانجيا1 

دضهم   111 أقيمة  حصة   111  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوليفييه غيوم كازانجيا1 

شاضع   21  ، نجوم  داض  عنوانه)ا) 

البيراء  الداض   21251 العاطي  عي1 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوليفييه غيوم كازانجيا1 

شاضع   21  ، نجوم  داض  عنوانه)ا) 

البيراء  الداض   21251 العاطي  عي1 

اململكة املغربية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض3ة أالداض البيراء أتاض3خ - تحت 
ضقم 818872 .

(33I

EL OUARRAD AZIZ

STE SEL WISSABEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،
51111، meknes maroc

STE SEL WISSABEL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 

368حي السالم توسيع ) سيدي 
سعيد مكناس - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
55823

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. SEL WISSABEL
*تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

امللح أالجملة والتقسيط
*بشغال مختلفة

*التجاضة.
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
سيدي   ( توسيع  السالم  368حي 
مكناس   51111  - مكناس  سعيد 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الودي  عادل  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الودي  عادل  السيد 
ويسال1   96 ضقم   11 ض3اض ويسال1 

51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الودي  عادل  السيد 
ويسال1   96 ضقم   11 ض3اض ويسال1 

51111 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 94)).
(34I

BR CONSULTING

BR CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BR CONSULTING
 Résidence Abraj Tanja bloc 9 N
 29, Avenue Marrakech ، 91111،

TANGER maroc
BR CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 
إقامة بأراج طنجة 9 طاأق 
ضقم 5 شقة 29،زاو3ة شاضع 

مراكش وشاضع تاضودانت -  
 br.brconsulting@gmail.com

طنجة مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

125193
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BR  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CONSULTING
غرض الشركة أإيجاز : استشاضات 

اداض3ة.

عنوا1 املقر االجتماعي : إقامة بأراج 

طنجة 9 طاأق ضقم 5 شقة 29،زاو3ة 

شاضع مراكش وشاضع تاضودانت -  

 br.brconsulting@gmail.com

طنجة مغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة بشرى ضخروخ : 51 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 51  : السيد عبد الحميد اغبالو 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بشرى ضخروخ عنوانه)ا) 

 5 ضقم  طاأق   9 طنجة  بأراج  إقامة 

29،زاو3ة شاضع مراكش وشاضع  شقة 

تاضودانت 91111 طنجة مغرب.

اغبالو  الحميد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) إقامة بأراج طنجة 9 طاأق 

29،زاو3ة شاضع مراكش  شقة   5 ضقم 

وشاضع تاضودانت إقامة بأراج طنجة 

29،زاو3ة شاضع  5 شقة  طاأق ضقم   9

 91111 تاضودانت  وشاضع  مراكش 

طنجة مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بشرى ضخروخ عنوانه)ا) 

 5 ضقم  طاأق   9 طنجة  بأراج  إقامة 

29،زاو3ة شاضع مراكش وشاضع  شقة 

تاضودانت 91111 طنجة مغرب

اغبالو  الحميد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) إقامة بأراج طنجة 9 طاأق 

29،زاو3ة شاضع مراكش  شقة   5 ضقم 

طنجة   91111 تاضودانت  وشاضع 

مغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   13 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 251567.

(35I

FISCOFISC

سعو ديستريبيتيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 31111، FES

MAROC
سعو ديستريبيتيو1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم ) 

زنقة البندق ليراك سيدي اأراهيم - 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
72143

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سعو   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

ديستريبيتيو1.
أيع مياه   : غرض الشركة أإيجاز 

الغاز3ة و املياه املعدنية و ليمونادا.
 ( ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - زنقة البندق ليراك سيدي اأراهيم 

31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   111  : السيد سعو محمد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعو  محمد  السيد 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اسماء  سعو  السيدة 

فاس 31111 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 566).

(36I

FA ADVISING EXPERTS SARL

ELECTRICITE ACHEROUK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب ضقم 5)، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 شاضع عالل الفا�صي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

 ELECTRICITE ACHEROUK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي الطاأق 

األض�صي ضقم 25 بزلي الجنوبي 2 - 

41151 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.((86((

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تم تغيير   2122 ماضس   (( املؤضخ في 

»بعمال متنوعة  نشاط الشركة من 

بو إنشائية بعمال السباكة و الصرف 

و  كهربائية  معدات  تاجر  الصحي 

الكهراأائية  اإلكسسواضات  كهربائية 

الكهربائي  والتركيب  البناء  مقاول 

الكشف  واألما1  الصوت  الصناعي 

و  الحاسوب  تركيب  الحرائق  عن 

اإلتصاالت« إلى »عام1 الكهرباء ».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3421.

(37I



6593 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

H.MOUSSAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،
AGADIR MAROC

H.MOUSSAMED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 3116 
الشاضع الرئي�صي الشالي الدشيرة 
الجهادية انزكا1 - 86361 انزكا1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

25757
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.H.MOUSSAMED
*أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
وإصالح  السياضات  إكسسواضات 

السياضات.
*أيع بجزاء السياضات.

*أيع سياضات املستعملة..
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الشالي  الرئي�صي  الشاضع   3116
 86361  - انزكا1  الجهادية  الدشيرة 

انزكا1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : اصهموض  الحسي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : البطالوي  مو�صى  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اصهموض  الحسي1  السيد 
 154/1 تجزئة امالل ضقم  عنوانه)ا) 
تراست انزكا1 86355 انزكا1 املغرب.
السيد مو�صى البطالوي عنوانه)ا) 
تيكو3ن   59 ضقم  ألوك ب  بسكا  حي 

بكادير 81111 بكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اصهموض  الحسي1  السيد 
 154/1 تجزئة امالل ضقم  عنوانه)ا) 
تراست انزكا1 86355 انزكا1 املغرب
السيد مو�صى البطالوي عنوانه)ا) 
تيكو3ن   59 ضقم  ألوك ب  بسكا  حي 

بكادير 81111 بكادير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 789.
(38I

BORA CONSTRUCTION

BORA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

BORA CONSTRUCTION
شاضع بأو أكر القادضي إقامة ب 

الطاأق الثاني سيدي معروف الداض 
البيراء ، 21271، الداض البيراء 

املغرب
BORA CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع بأو 
أكر القادضي إقامة ب الطاأق الثاني 

سيدي معروف الداض البيراء - 
21271 الداض البيراء املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.(69(73
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2121 ماضس   21 في  املؤضخ 

املصادقة على :
مثالن  حسن  )ة)  السيد  تفو3ت 
حصة اجتماعية من بص1   15.925
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   19.611
نونبر   23 أتاض3خ   MADAR INVEST

.2121

ضز3ن  يوسف  )ة)  السيد  تفو3ت 
حصة اجتماعية من بص1   (7.875
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   22.111
 26 أتاض3خ   RAALIB HOLDING

فبراير 2121.
الغيالني  نبي1  )ة)  السيد  تفو3ت 
حصة اجتماعية من بص1   31.211
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   38.411
 26 أتاض3خ   RABEHA HOLDING

فبراير 2121.
مثالن  حسن  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   3.675
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   3.675
ماضس   11 أتاض3خ   MADAR INVEST

.2121
ضز3ن  يوسف  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   4.125
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   4.125
 11 أتاض3خ   RAALIB HOLDING

ماضس 2121.
الغيالني  نبي1  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   7.211
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   7.211
 11 أتاض3خ   RABEHA HOLDING

ماضس 2121.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 26 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819114.
(39I

Cap Conseils

SA IMMOBILIERE 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,313
21391، Casablanca Maroc

SA IMMOBILIERE 2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 شاضع 
الحر3ة الطاأق الثالت شقة 5 - 

21121 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

53784(

 11 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SA  2  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.IMMOBILIERE
غرض الشركة أإيجاز : - التطو3ر 

العقاضي والسمسرة.
- اقتناء وبناء والتخلص من جميع 
بو  السكنية  لالستخدامات  املباني 

املهنية بو اإلداض3ة.
عنوا1 املقر االجتماعي : 11 شاضع 
 -  5 شقة  الثالت  الطاأق  الحر3ة 

21121 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد لفتيت سعيد : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
الشيب  أن  الواحد  عبد  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   331  :

للحصة.
 341  : الزموضي  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  لفتيت  السيد 
5) حي الر3اض  ألوك ضقم   (( قطاع 

11111 الرباط املغرب.
السيد سعيد الزموضي عنوانه)ا) 
الرباط  زنقة حمزة بكدال 11111   4

املغرب.
الشيب  أن  الواحد  عبد  السيد 
 5 انزضا1 طاأق  أن  شاضع  عنوانه)ا) 
الداض   21111 املعاض3ف  فرح  اقامة 

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الزموضي عنوانه)ا) 
الرباط  زنقة حمزة بكدال 11111   4

املغرب
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الشيب  أن  الواحد  عبد  السيد 
 5 انزضا1 طاأق  أن  شاضع  عنوانه)ا) 
الداض   21111 املعاض3ف  فرح  اقامة 

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم -.

141I

اطو ايكول اأناو لكفيفات

اوطو اكول ابناو الكفيفات ش 
م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اطو ايكول اأناو لكفيفات
مركز لكفيفات بوالد تايمة تاضودانت 

، 83114، بوالد تايمة املغرب
اوطو اكول اأناو الكفيفات ش م م 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 122 
الطاأق التأني الطر يق الرءيسية 
دواض الكبيرالكفيفات بوالد تايمة 
تاضودانت - 83114 بوالد تايمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

856(
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اوطو   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

اكول اأناو الكفيفات ش م م .
تعليم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.
عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 122 
الطاأق التأني الطر يق الرءيسية دواض 
الكبيرالكفيفات بوالد تايمة تاضودانت 

- 83114 بوالد تايمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   711  : بيوب  اأناو  السيد 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

 311  : يوسف  حمو  آد  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اأناو بيوب عنوانه)ا) مركز 
جماعة الكفيفات بوالد تايمة 83114 

اوالد تايمة املغرب.
السيد اء د حمو يوسف عنوانه)ا) 
شاضع  الجديد  العهد  حي   44 ضقم 
انزكا1  ملول  بيت  السادس  محمد 

81151 ايت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اأناو بيوب عنوانه)ا) مركز 
اوالد   83114 الكفيفات  جماعة 

تايمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  أتاضودانت  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 378/2122.
(4(I

FISCOFISC

طرافو برو - أيموبيلي
إعال1 متعدد القراضات

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 31111، FES

MAROC
طرافو أرو - بيموبيلي »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: ضقم 323 
شاضع الكرامة الزهوض ) - 31111 

فاس املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.5575(

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 19 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

للشركة  اإلجتماعي  الربسمال  ز3ادة 
 311.111 إلى  دضهم   111.111 من 
حصة   2111 خلق  عبد  دضهم 
إجتماعية ب 111 دضهم للحصة عبر 
مساهمة نقدية من شر3كي1 جديدين 
للشركة أالتساوي أينهما و هما السيد 
محمد  السيد  و  أوصحابي  محمد 
عماضي. و عليه فإته تم نحو13 الشك1 
دات  شركة  من  للشركة  القانوني 
الشر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

املحدودة.
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيي1 السيد أوصحابي محمد مسير 

تاني للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 أند ضقم 
للشركة  اإلجتماعي  الربسمال  مايلي: 
مقسم  دضهم   311.111 في  متمت1 
 111 حصة إجتماعية ب   3111 إلى 
-السيد   : كالتالي  موزعة  و  دضهم 
املهدي زهاوي املالك ل 1111 حصة 
السيد محمد أوصحابي   - إجتماعية 
إجتماعية-  حصة   1111 ل  املالك 
السيد عماضي محمد املالك ل 1111 

حصة إجتماعية
على  ينص  الذي   :(4 ضقم  أند 
من  مسيرة  الشركة  بصبحت  مايلي: 
طرف السيد املهدي زهاوي و السيد 
محمد أوصحابي مسيرين للشركة, و 
أتوقيعهما  ممتلة  الشركة  بصبحت 

املشترك.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1572.
142I

wimocab

TE LOGISTIQUE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

wimocab
مجموعة سوفيا1 ضقم 49 

الطبقة 3 الشقة 8 سدي معروف 
الداضالبيراء مجموعة سوفيا1 

ضقم 49 الطبقة 3 الشقة 8 سدي 
معروف الداضالبيراء، 21281، 

املغرب الداض البيراء
 TE LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع ميكا 

طاض3ق بساضو إقامة 65 الشقة ) 
لعيو1 - 71112 لعيو1 املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.34417
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 فبراير   (7 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو3ت السيد )ة) محمد العماضتي 
بص1  من  اجتماعية  حصة   111
خالد  )ة)  حصة لفائدة السيد   511

العماضتي أتاض3خ 22 فبراير 2122.
الصمد  عبد  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   51 العماضتي 
السيد  لفائدة  حصة   251 بص1 
فبراير   22 خالد العماضتي أتاض3خ  )ة) 

.2122
العالي  عبد  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   51 العماضتي 
السيد  لفائدة  حصة   251 بص1 
فبراير   22 خالد العماضتي أتاض3خ  )ة) 

.2122
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أتاض3خ  أالعيو1  االأتدائية 
ضقم  تحت   2122 فبراير   (7

.23411122113486
(43I

FO CONSULTUNG SARL AU

STATIONS ESSKHIRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
111111، RABAT MAROC

STATIONS ESSKHIRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5) شاضع 
االأطال شقة 4 بكدال الرباط - 
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11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

158917

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. STATIONS ESSKHIRI

محطة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وقود.

5) شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 

 - الرباط  بكدال   4 شقة  االأطال 

11111 الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد املساتي : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : الصخيري  الطيب  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املساتي  محمد  السيد 
طنجة   (4 ضقم   3 زنقة   3 حي الخير 

91111 طنجة املغرب.
الصخيري  الطيب  السيد 
عنوانه)ا) فوج املقر العام ق ع ع ق م 

م الرباط 11111 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املساتي  محمد  السيد 
طنجة   (4 ضقم   3 زنقة   3 حي الخير 

91111 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2111.

(44I

FO CONSULTUNG SARL AU

AGRI BNI OUKIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
111111، RABAT MAROC

AGRI BNI OUKIL SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5) شاضع 
االأطال شقة 4 بكدال الرباط - 

11111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

158919
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.BNI OUKIL SARL
العم1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الزضاعي ، أيع املعدات الزضاعية.
5) شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
 - الرباط  بكدال   4 شقة  االأطال 

11111 الرباط املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد املساتي : 341 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 331  : الصخيري  الطيب  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد عبد الفتاح فرطيش : 331 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املساتي  محمد  السيد 
طنجة   (4 ضقم   3 زنقة   3 حي الخير 

91111 طنجة املغرب.

الصخيري  الطيب  السيد 
عنوانه)ا) فوج املقر العام ق ع ع ق م 

م الرباط 11111 الرباط املغرب.
فرطيش  الفتاح  عبد  السيد 
أني  لشهب  النواصر  دواض  عنوانه)ا) 
 23213 صالح  أن  الفقيه  وكي1 

الفقيه أن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املساتي  محمد  السيد 
طنجة   (4 ضقم   3 زنقة   3 حي الخير 

91111 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2111.

(45I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

LA LISTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 81111،
AGADIR MAROC

LA LISTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 ضقم 
SD3T2M123 23 حي املحمدي 

بكادير - 81111 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
51955

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LISTE

غرض الشركة أإيجاز : *مطعم

*متجر الحلو3ات

 *مقهى.

مح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
SD3T2M123 حي املحمدي  ضقم 23 

بكادير - 81111 اكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : أوسكسو  علي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوسكسو  علي  السيد 

الشيخ  زنقة  التاني  الحسن  شاضع 

 11 املامو1 عماضة الفسفاط الشقة 
العيو1   71111 حي الحسني العيو1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوسكسو  علي  السيد 

الشيخ  زنقة  التاني  الحسن  شاضع 

 11 املامو1 عماضة الفسفاط الشقة 
العيو1   71111 حي الحسني العيو1 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119119.

(46I

SOBAFISC

شركة سنوتمار لنقل البضايع
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

SOBAFISC

129 شاضع املسيرة الناظوض، 62111، 

الناظوض املغرب

شركة سنوتماض لنق1 البرايع شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
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وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الحسن االؤل ضقم 5) - 62111 

الناظوض الناظوض .
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.4329

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 21 دجنبر 2121 تقرض ح1 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
البرايع مبلغ  لنق1  شركة سنوتماض 
وعنوا1  دضهم   121.111 ضبسمالها 
مقرها اإلجتماعي شاضع الحسن االؤل 
الناظوض  الناظوض   62111  -  (5 ضقم 

نتيجة ل : عدم تحقيق الربح.
شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62111  -  (5 ضقم  االؤل  الحسن 

الناظوض الناظوض . 
و عي1:

و  سنو�صي  محمد  السيد)ة) 
 62111 أراهيم  اوالد  حي  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  الناظوض  الناظوض 

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض أتاض3خ 21 دجنبر 

2121 تحت ضقم 192.
(47I

fiduciaire al hayat

F LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger ،

91111، tanger maroc
F LOGISTIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

تشيكوفسكي زنقة قطب سيد إقامة 
جوبا ب ضقم 4/74 - 91111 طنجة 

املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.86295

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   14 في  املؤضخ 

املصادقة على :
أاأاتي  بهيجة  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   1.111
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111
ماضس   14 أتاض3خ  البشيري  ضضوا1 

.2122
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   22 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2672.
(48I

fiduciaire al hayat

 HSO TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

fiduciaire al hayat
 Av Marrakech et Acacias

 Résidence Al ferdaouss 1er
 étage numéro 2 Tanger ،

91111، tanger maroc
 HSO TRANSPORT ET

LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5 شاضع 
يوسف اأن تاشفي1 الطاأق 2 ضقم 

3 - 91111 طنجة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.((7353

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 فبراير   (6 في  املؤضخ 

املصادقة على :
اأنو  سعد  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   311 عتيق 
بص1 1.111 حصة لفائدة السيد )ة) 
فبراير   (6 أتاض3خ  اأنو عتيق  سليمة 

.2122
تفو3ت السيد )ة) سعد اأنو عتيق 
بص1  من  اجتماعية  حصة   311
1.111 حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

اأنو عتيق أتاض3خ 6) فبراير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   22 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 
2122 تحت ضقم 2661.

(49I

orsia audit sarl

SLA TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

orsia audit sarl
ضقم ) زنقة الأوس كوتي ، 21161، 

الداض البيراء املغرب
SLA TECHNOLOGIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 12 شاضع 
محمد عبدو املعاض3ف - 21341 الداض 

البيراء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537677

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SLA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TECHNOLOGIES
الهدف   : أإيجاز  الشركة  غرض 
االهداف  :للشركة  االجتماعي 
االجتماعية التالية بشك1 مباشر او 
االستشاضة والخدمة في   : غير مباشر 

ميدا1 التكنولوجيات الجديدة.
املنتجات  التدض3ب والتكو3ن على 

والحلول في التكنولوجية الجديدة .
صيانة االجهزة والبرمجيات 

الحلول  وتسو3ق  وانتاج  تصميم 
التقنية .

أيع توزيع وتصدير  استيراد شراء 
املعلوميات 

الجديدة  االعمال  تطو3ر 
لتكنولوجية املعلوميات 

وتوفير  والتدض3ب  االستشاضة 
التكنولوجيات  مجال  في  الخدمات 

الجديدة واملعلوميات 
وتوزيع  وبيع  وصيانة  تصميم 
أالهدف  املتصلة  واالجهزة  البرامج 

االجتماعي 
املشاضكة في اي شركة لها اهداف 
طر3ق  عن  بها  يتص1  ما  او  مماثلة 
شركات جديدة او عن طر3ق  انشاء 
في شركات  ومساهمات  اموال  جلب 
موجودة من قب1 عن طر3ق االندماج 

أالدخول في شراكة او غير ذلك
العمليات  جميع  عام  وبوجه 
في  واملالية  والصناعية  التجاض3ة 
ترتبط  والتي  الخاضج  في  او  املغرب 
او  كليا  مباشر  غير  او  مباشر  بشك1 
جزئيا أاي من االهداف املحددة في 

الهدف االجتماعي للشركة. .
عنوا1 املقر االجتماعي : 12 شاضع 
محمد عبدو املعاض3ف - 21341 الداض 

البيراء املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 DISTY الشركة 
حصة   TECHNOLOGIES : 1.111

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 DISTY الشركة 
 12 عنوانه)ا)   TECHNOLOGIES
 21341 شاضع محمد عبدو املعاض3ف 

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس الحمدي عنوانه)ا) 
السالم  حي  العيا�صي  جب1  زنقة   ((

21111 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8687)8.

151I
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AL AGADIR

شركـة صو 21 بو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 81111 9، بكادير 

maroc
شركـة صو 21 أو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي الزناكي 
جماعة بوض3ر بكادير - 81111 بكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : --

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركـة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

صو 21 أو.
بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أيع   – العقاضي  األنعاش   - البناء 

تجاضي وعقاضي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الزناكي جماعة بوض3ر بكادير - 81111 

بكادير املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد أوزاضي سعيد : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : حسن  أوسكسو  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سعيد  أوزاضي  السيد 

بكادير 81111 بكادير املغرب.
السيد أوسكسو حسن عنوانه)ا) 

بكادير 81111 بكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  أوزاضي  السيد 
بكادير 81111 بكادير املغرب

السيد أوسكسو حسن عنوانه)ا) 
بكادير 81111 بكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 118362.
(5(I

AL AGADIR

شركة« DERMAT » ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt
imm amine، 81111 9، بكادير 

maroc
شركة« DERMAT » ش.م.م شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
53، الطاأق الرابع، ضواق املأمونية، 

شاضع عبد الرحيم أونعما1، 
FH511، حي الداخلة، بكادير. بكادير 

81111 بكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

51899
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : شركة« 

DERMAT » ش.م.م.
تهدف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخ1 املغرب. 
وتجاضة  وبيع  وشراء  إنتاج   •
وبالتقسيط  الجملة  وشبه  الجملة 

لجميع بنواع مواد البناء.
وبيع  وشراء  استيراد   •

األخشاب أأنواعها.

توزيع وتسو3ق جميع بنواع   •

البالط والرخام.

األدوات  وشراء  املبيعات   •

الصحية والحنفيات وبدوات الحمام،

استيراد جميع بنواع مواد   •

البناء.

التجاضة بشك1 عام  •

جميع املعامالت الصناعية   •

والتجاض3ة واملالية واملنقولة والعقاض3ة 

التي قد تتعلق بشك1 مباشر بو غير 

مباشر بهدف الشركة وجميع األشياء 

املماثلة بو ذات الصلة التي قد تعزز 

توسيعها بو تطو3رها.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

ضواق  الرابع،  الطاأق   ،53 ضقم 

الرحيم  عبد  شاضع  املأمونية، 

الداخلة،  حي   ،FH511 أونعما1، 

بكادير. بكادير 81111 بكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد الفشتالي بنس : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : هالة  الفشتالي  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الفشتالي هالة عنوانه)ا) 

بكادير 81111 بكادير املغرب.

عنوانه)ا)  بنس  الفشتالي  السيد 

بكادير 81111 بكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  بنس  الفشتالي  السيد 

بكادير 81111 بكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119115.

152I

EXPACT PARTNERS

NET PS SA
شركة املساهمة
تغيير السنة املالية

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 211
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

21111، CASABLANCA Maroc
NET PS SA »شركة املساهمة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 9 ، مجمع 
أاب الخير ، املنطقة ) ، قطاع ) ، 2 
ليساسفة - 21111 الداض البيراء 

املغرب.
»تغيير السنة املالية«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.113921

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 9) يناير 2122

تقرض تغيير السنة املالية: إلى االول 
يوليوز إلى ثالثي1 يونيو من ك1 سنة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 11342.

(53I

AZ LIVRAISON

AZ LIVRAISON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

AZ LIVRAISON
29 شاض ع عمر اأن العاص ضقم 26 
الطاأق التالت 29 شاض ع عمر اأن 
العاص ضقم 26 الطاأق التالت، 

91111، طنجة املغرب
AZ LIVRAISON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 29 شاض 
ع عمر اأن العاص ضقم 26 الطاأق 
التالت طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(((397
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 28 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZ  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LIVRAISON
غرض الشركة أإيجاز : توصي1 و 

اقامة املناسبات.
شاض   29  : عنوا1 املقر االجتماعي 
الطاأق   26 ع عمر اأن العاص ضقم 
التالت طنجة 91111 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111 : السيد عزالدين أنصغير 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزالدين أنصغير عنوانه)ا) 
املغرب 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزالدين أنصغير عنوانه)ا) 
املغرب 91111 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   29 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 12212237931.
(54I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

THE S.M WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شاضع محمد الخامس اقامة 
الرحماني A3 الطاأق االول وادي زم 
وادي زم املغرب، 25351، وادي زم 

املغرب

THE S.M WORKS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ضقم 932 
حي االفتح خر3بكة 25111 خر3بكة 

املغرب .
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.3685

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  املؤضخ في 21 ماضس 2122 
ذات  شركة   THE S.M WORKS
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 111.111 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 
 25111 خر3بكة  االفتح  حي   932
خر3بكة املغرب نتيجة لقف1 الشركة 

و عي1:
و  سلومي  املولوي  السيد)ة) 
خر3بكة   25111 خر3بكة  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض3خ 21 ماضس 2122 وفي ضقم 932 
خر3بكة   25111 حي االفتح خر3بكة 

املغرب .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  االأتدائية أخر3بكة أتاض3خ 21 

2122 تحت ضقم 39).
(55I

FISCALEX MAROC

DIGITALPUSH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
41111، MARRAKECH MAROC

DIGITALPUSH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز 

االعمال زنيث شاضع مسلم تجزئة 
أوكاض, الطاأق التالث شقة ضقم 4) 

أاب دكالة مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123957

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. DIGITALPUSH
مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الدضاسة واملسح والبحث .
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
تجزئة  مسلم  شاضع  زنيث  االعمال 
 (4 الطاأق التالث شقة ضقم  أوكاض, 
أاب دكالة مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 111  : السيدة اأو شادي سلوى 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سلوى  شادي  اأو  السيدة 
 (4( عماضة  اطل�صي  مناض  عنوانه)ا) 
ض3اض سالم   (( الطاأق التالث ضقم 

41111 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سلوى  شادي  اأو  السيدة 
 (4( عماضة  اطل�صي  مناض  عنوانه)ا) 
ض3اض سالم   (( الطاأق التالث ضقم 

41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 6)348).
(56I

conseiller juridique

OURACLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

conseiller juridique
 rue loudaya hay el maghrib ((

 el jadid berrechid، 6111،
berrechid maroc

OURACLIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 46 شاضع 
الزضقطوني الطاأق 2 الشقة 6 الداض 

البيراء 21111 الداض البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
526363

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 نونبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OURACLIM
غرض الشركة أإيجاز : خدمات - 

تركيب جميع بنواع املكيفات.
46 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
الزضقطوني الطاأق 2 الشقة 6 الداض 
البيراء  الداض   21111 البيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسمال الشركة: 111 دضهم، 

مقسم كالتالي:
السيد عبد الواحد اضحو : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 السيد عبد الواحد اضحو : 1111 

أقيمة 111 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد عبد الواحد اضحو عنوانه)ا) 
)) البي�صي 2 26111 أرشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الواحد اضحو عنوانه)ا) 
)) البي�صي 2 26111 أرشيد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

دجنبر 2121 تحت ضقم 815162.
(57I

املركز الجهوي لالستثماض لجهة العيو1 الساقية 

الحمراء

BIORYX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة 
العيو1 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيو1 املغرب

BIORYX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة عبدة 
ضقم 14 حي خط الرملة 11 العيو1 - 

71111 العيو1 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

37913
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BIORYX
إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
- خدمات التنظيف  البيئة والنظافة 
- البيع والشراء - االستيراد والتصدير 

- األعمال املختلفة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 11 الرملة  خط  حي   14 ضقم  عبدة 

العيو1 - 71111 العيو1 املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : جوهر  احالم  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  جوهر  احالم  السيدة 
تجزئة القوات املساعدة زنقة نعامية 

71111 العيو1 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االنصاضي  عندهللا  السيد 
عنوانه)ا) حي النهرة زنقة يوسف أن 

تاشفي1 71111 أوجدوض املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   11 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2121 تحت ضقم 2792/2121.
(58I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE BOUKYOUD MONEY
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 17 RES.
 ANNAKHIL APPT 15 ، 14211،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE BOUKYOUD MONEY SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي طر3ق 

القنيطرة شاضع الحسن التاني اوالد 
الغازي سيدي سليما1 - 14211 

سيدي سليما1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

3345
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.BOUKYOUD MONEY SARL AU

تحو13   : أإيجاز  الشركة  غرض 
لالموال  اليدوي  +تبدي1  االموال 

+االشغال املختلفة .
طر3ق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
القنيطرة شاضع الحسن التاني اوالد 
 14211  - سليما1  سيدي  الغازي 

سيدي سليما1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : أوكيوض  عمر  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوكيوض  عمر  السيد 
طر3ق القنيطرة شاضع الحسن التاني 
اوالد الغازي سيدي سليما1 14211 

سيدي سليما1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أوكيوض  عمر  السيد 
طر3ق القنيطرة شاضع الحسن التاني 
اوالد الغازي سيدي سليما1 14211 

سيدي سليما1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية بسيدي سليما1 أتاض3خ 22 

ماضس 2122 تحت ضقم 3345.
(59I

moorish co

HK PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 21111، casablanca

maroc
HK PACK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطاأق 4 ضقم 21 الداض البيراء - 
21111 الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537815

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HK  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PACK
جميع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
 - الخشب   - البالستيك  بعمال 

املنسوجات- معدات.
عنوا1 املقر االجتماعي : شاضع عبد 
إقامة شهرزاد  وزنقة سمية  املومن 
 - الداض البيراء  4 ضقم 21  الطاأق   3

21111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : السيد عادل املسفيوي 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل املسفيوي عنوانه)ا) 
 3 اقامة حدائق ماجوض13 عماضة ج 
شقة 7) طاأق 4 عي1 الشق البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل املسفيوي عنوانه)ا) 
 3 اقامة حدائق ماجوض13 عماضة ج 
شقة 7) طاأق 4 عي1 الشق البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818926.
161I
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كاأيموك

FUSION LOUNGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كاأيموك
21 زنقة شونيي الداضالبيراء ، 
21171، الداضالبيراء املغرب

FUSION LOUNGE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 
شاضع ادضيس السالوي ضقم 21 

الداضالبيراء - 21371 الداضالبيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537427

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FUSION LOUNGE SARL
غرض الشركة أإيجاز : مطعم

تمو3ن الحفالت.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ادضيس السالوي ضقم 21 الداضالبيراء 

- 21371 الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة لبنى الهبازي : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد زكر3اء غزال1 : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد حميد اأوالهم : 341 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهبازي  لبنى  السيدة 
عماضة 8 شقة 5 زنقة سحنو1 11191 

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  غزال1  زكر3اء  السيد 
كندا 11111 لفال كندا.

عنوانه)ا)  اأوالهم  حميد  السيد 
 85113 دواض اد املقدم وجا1 تزنيت 

تزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الهبازي  لبنى  السيدة 
عماضة 8 شقة 5 زنقة سحنو1 11191 

الرباط املغرب
عنوانه)ا)  غزال1  زكر3اء  السيد 

كندا 11111 لفال كندا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8639)8.
(6(I

omnium management

MKY AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

31111، fes maroc
MKY AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي متجر4 
اقامة ب ب 11 تجزئة مرزاقة عي1 
السمن فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
7(89(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MKY  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AGENCY

-تنظيم   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الحفالت و املناسبات
-تمو13 الحفالت

-التداول
متجر4   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
عي1  مرزاقة  تجزئة   11 ب  ب  اقامة 
السمن فاس - 31111 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

العربي  الشيكير  ملودة  السيدة 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العربي  الشيكير  ملودة  السيدة 
القاليع  حي  النوض  تجزئة  عنوانه)ا) 

تاونات 34112 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العربي  الشيكير  ملودة  السيدة 
القاليع  حي  النوض  تجزئة  عنوانه)ا) 

تاونات 34112 تاونات املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (7 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 444).
162I

QUALICIA CONSULTING

COFFEE LINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 51111، MEKNES
MAROC

COFFEE LINE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكناس 
عماضة ضقم 3 مح1 ضقم 23 تجزئة 

مرجا1 2 شاضع الز3تو1 طر3ق 

بكوضاي - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

558(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.COFFEE LINE SARL AU
ممو1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت .

مكناس   : املقر االجتماعي  عنوا1 

تجزئة   23 ضقم  مح1   3 ضقم  عماضة 

مرجا1 2 شاضع الز3تو1 طر3ق بكوضاي 

- 51111 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 : الحليم  عبد  سعيدي  السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحليم  عبد  سعيدي  السيد 

اكوضاي   2 احميميد  حي  عنوانه)ا) 

الحاجب 51111 اكوضاي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحليم  عبد  سعيدي  السيد 

اكوضاي   2 احميميد  حي  عنوانه)ا) 

الحاجب 51111 اكوضاي املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 89)).

(63I
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FIDUSMAN

 CHAUDRONIE METAL
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو3ت حصص
FIDUSMAN

 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67
 BERRECHID 67.RUE DAMAS
 1 ERE ETAGE BERRECHID،
26111، BERRECHID MAROC

 CHAUDRONIE METAL
TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اقامة 
نسيم ضقم 57) سطات سطات 

26111 أرشيد املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.6573

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 يناير   14 في  املؤضخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   51 املحبوبي 
)ة)  حصة لفائدة السيد   111 بص1 
يناير   14 أتاض3خ  غياث  الفتاح  عبد 

.2122
محمد غفاضي  )ة)  تفو3ت السيد 
151 حصة اجتماعية من بص1 111 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الفتاح 

غياث أتاض3خ 14 يناير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   28 االأتدائية بسطات أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 83/22.
(64I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

 SUD JARDIN VERTE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة
 CABINET COMPTAJUR

CONSEIL
 IMM 144 APPT 14 ZONE 21M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 41111،
MARRAKECH MAROC

 SUD JARDIN VERTE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 
سيدي مو�صى ضقم 94) تسلطانت 
مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
113377

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUD  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JARDIN VERTE SARL AU
مقاولة   -  : غرض الشركة أإيجاز 
لزضاعة و صيانة املساحات الخرراء

- مقاولة ملراقبة و تأمي1 األشخاص 
و املمتلكات

-التجاضة في جميع بنواع األغراس و 
النباتات و األشجاض 

و  البناء  بشغال  لجميع  -مقاولة 
تنسيق  بعمال  و  العمومية  بألشغال 

الحدائق.
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
تسلطانت   (94 ضقم  مو�صى  سيدي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : ضبيعة  العلوي  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ضبيعة  العلوي  السيدة 
 (94 ضقم  مو�صى  سيدي  دواض 
مراكش   41111 مراكش  تسلطانت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ضبيعة  العلوي  السيدة 
 (94 ضقم  مو�صى  سيدي  دواض 
مراكش   41111 مراكش  تسلطانت 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   17 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 33593).
(65I

GLOBE FIDUCIAIRE

JAZOUL LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شاضع الزضقطوني الطاأق 9 ضقم 
8) ، 21111، الداض البيراء املغرب
JAZOUL LUXURY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 7 

زنقة احمد توكي الطاأق الثاني ضقم 
11 الداض البيراء - 21111 الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538185

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JAZOUL LUXURY
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد،أيع وشراء الثوب.
 7 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
زنقة احمد توكي الطاأق الثاني ضقم 
الداض   21111  - البيراء  الداض   11

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : السيد املتصدق فيص1 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املتصدق فيص1 عنوانه)ا) 
شقة   2 ط   6 ع  كاليفوضني  جنا1 
البيراء  الداض  ع/ش  لينا  اقامة   6

21111 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املتصدق فيص1 عنوانه)ا) 
شقة   2 ط   6 ع  كاليفوضني  جنا1 
البيراء  الداض  ع/ش  لينا  اقامة   6

21111 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819174.

(66I

FIDUHOUSE

ART PVC TD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

FIDUHOUSE
ضقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسا1 
كنفاني ، 31111، فاس املغرب

ART PVC TD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ضقم 
) تجزئة اإلنبعات 3 جماعة عي1 

شقف - 31111 فاس املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.69697

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  7) ماضس 2122  املؤضخ في 
ART PVC TD شركة ذات املسؤولية 
 111.111 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 
عي1  جماعة   3 اإلنبعات  تجزئة   (
شقف - 31111 فاس املغرب نتيجة 

لعدم وجود زبناء.
و عي1:

السيد)ة) املهدي أرادة و عنوانه)ا) 
57 زنقة االضجنتي1 مونفلوضي 31111 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ( ضقم  وفي   2122 ماضس   (7 أتاض3خ 
تجزئة اإلنبعات 3 جماعة عي1 شقف 

- 31111 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1512.

(67I
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GLOBE FIDUCIAIRE

RIVAL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شاضع الزضقطوني الطاأق 9 ضقم 
8) ، 21111، الداض البيراء املغرب
RIVAL IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم7 

شاضع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة 
٫11 الداض البيراء - 21111, الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538183
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIVAL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
التطو3ر   : أإيجاز  غرض الشركة 

العقاضي.
ضقم7   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
٫2الشقة  الطبقة  توكي  احمد  شاضع 
الداض   ,21111  - البيراء  الداض   ٫11

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : املتصدق  فيص1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : اإلدضي�صي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيص1 املتصدق عنوانه)ا) 
 6 شقة   2 ط   6 جنا1 كاليفوضني ع 
 21111 البيراء  ع/ش  لينا  اقامة 

الداض البيراء املغرب.

السيد محمد اإلدضي�صي عنوانه)ا) 

11 مكرض زنقة لبنا1 شقة 12 املحيط 

الرباط 11111 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فيص1 املتصدق عنوانه)ا) 

 6 شقة   2 ط   6 جنا1 كاليفوضني ع 

 21111 البيراء  ع/ش  لينا  اقامة 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819172.

(68I

RIAD CONSULTANT

SMA2 SARL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

RIAD CONSULTANT

 IMM 59 APPT 11 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25111،

KHOURIBGA MAROC

شركة SMA2 SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي موطن 

بعماضة 59 مكتب 11 شاضع تامسنا 

الوفاق خر3بكة موطن بعماضة 59 

مكتب 11 شاضع تامسنا الوفاق 

خر3بكة 25111 خر3بكة املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.6269

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2121 نونبر   (7 في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة) سطيلة محمد  تفو3ت السيد 

بص1  من  اجتماعية  حصة   511

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111

نونبر   (7 احسن عبد الرحيم أتاض3خ 

.2121

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أخر3بكة أتاض3خ 18 دجنبر 

2121 تحت ضقم 891.

(69I

الزو3ن املصطفى

AMAROS MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الزو3ن املصطفى
عماضة 9 زنقة أنزضت شقة 5 الطاأق 
3 حمر3ة ، 51111، مكناس املغرب

AMAROS MED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شقة 
ضقم 3) عماضة 4 شاضع يوسف أن 
تاشفي1 - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

557(5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AMAROS MED
أيع مواد   : غرض الشركة أإيجاز 

الصيدلة و التجمي1
التجاضة أجميع انواعها و االستيراد 

و التصدير.
عنوا1 املقر االجتماعي : شقة ضقم 
3) عماضة 4 شاضع يوسف أن تاشفي1 

- 51111 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : هوضي  هللا  فر1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   511  : السيد ياسر هوضي 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فر1 هللا هوضي عنوانه)ا) 
شاضع عالل أن   (7 شقة   (9 عماضة 
عبدهللا م ج 51111 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  هوضي  ياسر  السيد 
7) شاضع عالل أن  الشقة   (9 عماضة 
عبدهللا م ج 51111 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد فر1 هللا هوضي عنوانه)ا) 
شاضع عالل أن   (7 شقة   (9 عماضة 

عبدهللا م ج 51111 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (6 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 4149.

171I

ديوا1 الخدمات

EQUIP.BELMOKHTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا1 الخدمات
شاضع محمد الخامس ضقم 94 سيدي 

قاسم ، 16111، سيدي قاسم 
املغرب

EQUIP.BELMOKHTAR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 ضقم 
12 حي افكا - 16111 سيدي قاسم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
29117

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
EQUIP. : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.BELMOKHTAR
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة-نق1 السلع والبرائع.
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عنوا1 املقر االجتماعي : املح1 ضقم 
16111 سيدي قاسم   - حي افكا   12

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : أاملختاض  ادضيس  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أاملختاض عنوانه)ا)  ادضيس  السيد 
دواض العوامر أاب تيوكا ز3راضة 16111 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أاملختاض عنوانه)ا)  ادضيس  السيد 
دواض العوامر أاب تيوكا ز3راضة 16111 

سيدي قاسم املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 االأتدائية بسيدي قاسم أتاض3خ 

ماضس 2122 تحت ضقم 77.
(7(I

trans lachaal

STE RITA CASH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

trans lachaal
 hay rachad bloc 1 nu 273 ،

35111، taza maroc
STE RITA CASH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ضقم 2 حي 
موالي يوسف تجزئة ملر3ني ضقم 9 

تازة - 35111 تازة املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.6221

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
7) فبراير 2122 تقرض ح1  املؤضخ في 
شركة   STE RITA CASH SARL AU
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
 111.111 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 

دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 

2 حي موالي يوسف تجزئة ملر3ني ضقم 

نتيجة  تازة املغرب   35111  - تازة   9

لإلنعدام الدخ1.

و عي1:
و  أودينة  ضشيدة  السيد)ة) 

تجزئة املكتب الوطني   83 عنوانه)ا) 

املغرب  تازة   35111 تازة  للسياحة 

كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض3خ 7) فبراير 2122 وفي ضقم 2 حي 

موالي يوسف تجزئة ملر3ني ضقم 9 تازة 

- 35111 تازة املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أتازة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 39).

172I

comptoir expertise du maroc

DALIBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13111،

BOUZNIKA MAROC

DALIBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 

تجاضي ضقم 21 حي السالم أنسليما1 

- 13111 أنسليما1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

7475

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DALIBAT
االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي .
مح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
تجاضي ضقم 21 حي السالم أنسليما1 

- 13111 أنسليما1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : شجدالي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد شجدالي عنوانه)ا) 
 414 ضقم  املحيط  ض3اض  تجزئة 

أوزنيقة 13111 أوزنيقة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد شجدالي عنوانه)ا) 
 414 ضقم  املحيط  ض3اض  تجزئة 

أوزنيقة 13111 أوزنيقة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  سليما1  أب1  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 172.
(73I

Zirana Maroc

SATG DELTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46111، SAFI
MAROC

SATG DELTA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شقة 
3 الطاأق االول زاو3ة شاضع إأن 

ز3دو1 و موالي إدضيس األول املدينة 
الجديدة - 46111 آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

12663

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SATG  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.DELTA

نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املسافر3ن

تأجير وسائ1 النق1

الشركة  عن  نياأة  البرائع  نق1 

ونياأة عن الغير.

 3 شقة   : عنوا1 املقر االجتماعي 

الطاأق االول زاو3ة شاضع إأن ز3دو1 و 

موالي إدضيس األول املدينة الجديدة - 

46111 آسفي املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : محمد  بجدية  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  بجدية  السيد 

شقة 3 الطاأق االول زاو3ة شاضع إأن 
ز3دو1 و موالي إدضيس األول املدينة 

الجديدة 46111 آسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بجدية  السيد 

شقة 3 الطاأق االول زاو3ة شاضع إأن 
ز3دو1 و موالي إدضيس األول املدينة 

الجديدة 46111 آسفي املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أآسفي  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 12663.

(74I
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STE AGEFICO SARL

APPART HOTEL STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص
STE AGEFICO SARL

12 شاضع عمر الخيام الطاأق الثاني 
ضقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

APPART HOTEL STAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي طر3ق 
تطوا1 تجزئة دوض3ال ضقم 33 شقة 

)) - 91111 طنجة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.37131

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عبدالحق  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   67 هرواش 
)ة)  حصة لفائدة السيد   111 بص1 
ماضس   11 أتاض3خ  مومني  مصطفى 

.2122
عبدالحق  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   33 هرواش 
)ة)  حصة لفائدة السيد   111 بص1 
سعيد أندادة أتاض3خ 11 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   24 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252251.
(75I

STE AGEFICO SARL

APPART HOTEL STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة
STE AGEFICO SARL

12 شاضع عمر الخيام الطاأق الثاني 
ضقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

APPART HOTEL STAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي طر3ق 
تطوا1 تجزئة دوض3ال ضقم 33 شقة 

ضقم )) - 91111 طنجة املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.37131

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي1  املؤضخ في 11 ماضس 2122 
مسير جديد للشركة السيد)ة) مومني 

مصطفى كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252251.
(76I

STE AGEFICO SARL

PIZZERIA SALENA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شاضع عمر الخيام الطاأق الثاني 

ضقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
PIZZERIA SALENA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي طر3ق 
تطوا1 تجزئة دوض3ال ضقم 33 - 

91111 طنجة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.495(7

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عبدالحق  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   67 هرواش 
)ة)  حصة لفائدة السيد   111 بص1 
ماضس   11 أتاض3خ  مومني  مصطفى 

.2122
عبدالحق  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   33 هرواش 
)ة)  حصة لفائدة السيد   111 بص1 
سعيد أندادة أتاض3خ 11 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   24 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252251.
(77I

STE AGEFICO SARL

PIZZERIA SALENA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
12 شاضع عمر الخيام الطاأق الثاني 

ضقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
PIZZERIA SALENA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي طر3ق 
تطوا1 تجزئة دوض3ال ضقم 33 - 

91111 طنجة املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.495(7

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي1  املؤضخ في 11 ماضس 2122 
مسير جديد للشركة السيد)ة) مومني 

مصطفى كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252251.
(78I

rochdi conseil

LAMINO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة ضقم 43) 
العيو1 ، 71111، العيو1 املغرب

LAMINO CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شاضع مكة وشاضع أئرنزضا1 عماضة 
 AV. PRINCE 182 ضقم 12 العيو

 MOULAY ABDELLAH IMM. 11
N°15 LAAYOUNE 71111 العيو1 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.16117

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 24 ماضس 2122 تقرض إنشاء 
 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
شاضع  الخير  حي  أالعنوا1  الكائن  و 
القا�صي عياض أوجدوض تجزئة اتخير 
11 ضقم 37 أوجدوض 71111 أوجدوض 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

عنوش صالح .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 838.

(79I

excofi

AGRTRAVIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عماضة لحبابي شاضع الجوال1 

ليدو فاس ، 31111، فاس املغرب
AGRTRAVIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
الكر3م الخطابي عماضة أن مو�صى 
الكواش الطاأق الثاني - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

7(769
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AGRTRAVIS
غرض الشركة أإيجاز : مقاولة في 
األشغال املختلفة بو البناء // التجاضة.
عنوا1 املقر االجتماعي : شاضع عبد 
مو�صى  أن  عماضة  الخطابي  الكر3م 
الكواش الطاأق الثاني - 31111 فاس 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
الحسا1  موالي  اكراف  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   211  :

للحصة.
السيد بكراف ضشيد : 211 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد اكراف موالي محمد : 211 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد اكراف هشام : 211 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
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: 211 حصة  السيد اكراف عز3ز 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحسا1  موالي  اكراف  السيد 
ليراك   5 ضقم ب   3( ألوك  عنوانه)ا) 
سيدي اأراهيم 31111 فاس املغرب.

 7 السيد بكراف ضشيد عنوانه)ا) 
شاضع الجيش  زنقة واص1 أن عطاء 

امللكي 31111 فاس املغرب.
محمد  موالي  اكراف  السيد 
ليراك   5 ضقم ب   3( ألوك  عنوانه)ا) 
سيدي اأراهيم 31111 فاس املغرب.

 7 السيد اكراف هشام عنوانه)ا) 
شاضع الجيش  زنقة واص1 أن عطاء 

امللكي 31111 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  عز3ز  اكراف  السيد 
شاضع محمد سالم أيدا ضقم 113 حي 

الفرح 71111 العيو1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 7 السيد اكراف هشام عنوانه)ا) 
شاضع الجيش  زنقة واص1 أن عطاء 

امللكي 31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   11 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1311.
181I

اشرف مكتب : املحاسبة و دضاسة املشاضيع و فض 

النزاعات لالستاذ اسليماني أالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :

Excellence Holding Agri
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

اشرف مكتب : املحاسبة و دضاسة 
املشاضيع و فض النزاعات لالستاذ 
اسليماني أالرشيدية املغرب على 

االجراءات القانونية :
ضقم 8) الطاأق االول و الثاني زنقة 

موض3تانيا الواد االحمر الرشيدية ص 
- ب : 81، 52111، الرشيدية املغرب 

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات
Excellence Holding Agri شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة 39 
ضقم 76 حي اوالد الحاج الرشيدية. 
ص ب 81 52111 الرشيدية املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.12945
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2121 بأر13   (4 في  املؤضخ 

املصادقة على :
هشام يوسفي  )ة)  تفو3ت السيد 
 51 بص1  من  اجتماعية  حصة   51
عادل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بغدادي أتاض3خ 4) بأر13 2121.
هشام حسيني  )ة)  تفو3ت السيد 
 51 بص1  من  اجتماعية  حصة   51
عادل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بغدادي أتاض3خ 4) بأر13 2121.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االأتدائية أالرشيدية أتاض3خ 22 بأر13 

2121 تحت ضقم 196/2121.
(8(I

AJBAR CONSULTING

STE ATINA BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 31151، FES
املغرب

STE ATINA BEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 
2/811 زنقة الخواضزمي الحي 

الصناعي سيدي اأراهيم - 31181 
فاس املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.7((45
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   (4 في  املؤضخ 

املصادقة على :
محمد بشرف  )ة)  السيد  تفو3ت 
العلواني 1.111 حصة اجتماعية من 
السيد  لفائدة  حصة   1.111 بص1 
ماضس   (4 )ة) سعيد العلواني أتاض3خ 

.2122

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   23 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1522.

182I

SOFT ALTERNATIVE SARL

EXPO BIVALVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 91111، طنجة املغرب

EXPO BIVALVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجزناية قطعة ضقم 41 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

125913

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EXPO : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.BIVALVE

الشراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد  املحلي  السوق  من 

واملشتقات  وتصديراألسماك 

السمكية الطازجة بو املجمدة .

املنطقة   : عنوا1 املقر االجتماعي 

 -  41 الصناعية اجزناية قطعة ضقم 

91111 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

أالنكو  مونتي  هولدينغ  الشركة 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أالنكو  مونتي  هولدينغ  الشركة 
طنجة   91111 املغرب  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف أنجلو1 عنوانه)ا) 
طر3ق   25/24 قطعة  ز3نة  تجزئة 

أوبانة 91111 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252374.
(83I

Société THIKITH SARL AU

Société THIKITH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

Société THIKITH SARL AU
22 شاضع عالل الفا�صي ، 32111، 

الحسيمة املغرب
 Société THIKITH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز 
الروا�صي ألدية الروا�صي - 32111 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
3685

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Société THIKITH SARL AU
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 
بو  األلعاب  بجهزة  و  القواضب 

الر3اضات البحر3ة.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 32111  - الروا�صي  ألدية  الروا�صي 

الحسيمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد لغداش عبداالاله : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداالاله  لغداش  السيد 
الروا�صي  الروا�صي  مركز  عنوانه)ا) 

32111 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبداالاله  لغداش  السيد 
الروا�صي  الروا�صي  مركز  عنوانه)ا) 

32111 الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 أتاض3خ  أالحسيمة  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم )8.
(84I

AJBAR CONSULTING

STE ATINA BEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 31151، FES
املغرب

STE ATINA BEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 
2/811 زنقة الخواضزمي الحي 

الصناعي سيدي اأراهيم - 31181 
فاس املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.7((45
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تعيي1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

العلواني سعيد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1522.
(85I

WIGESTION

WI GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WIGESTION
11 زنقة اأن كتير طاأق 5 شقة ضقم 
9 معاض3ف ، 21371، الداض البيراء 

املغرب
WI GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة اأن 
كتير طاأق 5 شقة ضقم 9 معاض3ف - 

21371 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537163
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WI  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GESTION
إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

محطة الخدمة.
: زنقة اأن  عنوا1 املقر االجتماعي 
 - معاض3ف   9 شقة ضقم   5 كتير طاأق 

21371 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   511  : كمي  امي1  السيد 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

491 حصة   : السيد أوتالي ضشيد 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 11 عنوانه)ا)  كمي  امي1  السيد 
ضقم  شقة   5 طاأق  كتير  اأن  زنقة 
البيراء  الداض   21371 معاض3ف   9

املغرب.
السيد أوتالي ضشيد عنوانه)ا) حي 
 56 شقة   6 فيو  كازا  اقامة  النسيم 

21191 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 11 عنوانه)ا)  كمي  امي1  السيد 
ضقم  شقة   5 طاأق  كتير  اأن  زنقة 
البيراء  الداض   21371 معاض3ف   9

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم -.
(86I

املغتي سعيدة

تفاهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املغتي سعيدة
7) زنقة شنكيط شقة 4 ص.ب 

261 الراشدية ، 52111، الراشدية 
املغرب

تفاهم شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر ازقوض 
دائرة النيف اقليم تينغير - 45811 

تينغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

3757
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : تفاهم.

تحو13   : أإيجاز  الشركة  غرض 
االموال..

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - تينغير  اقليم  النيف  دائرة  ازقوض 

45811 تينغير املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : عدو  أن  الحسن  السيد 
حصة أقيمة 111,11 دضهم للحصة .

 511  : عدو  أن  امحمد  السيد 
حصة أقيمة 111,11 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن أن عدو عنوانه)ا) 
الرشيدية  تافياللت  تجزئة   48 ضقم 

52111 الرشيدية املغرب.
السيد امحمد أن عدو عنوانه)ا) 
الرشيدية  تافياللت  تجزئة   48 ضقم 

52111 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن أن عدو عنوانه)ا) 
الرشيدية  تافياللت  تجزئة   48 ضقم 

52111 الرشيدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (7 أتاض3خ  أتنغير  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 312.
(87I

FITICOF

 GLOBAL GROP 
 MANAGEMENT

MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITICOF
9 شاضع غسا1 كنفاني اقامة نبيلة ، 

31111، فاس املغرب
 GLOBAL GROP 
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 MANAGEMENT MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5 شاضع 
عمر اأن الخطاب جانب شاضع 

الجيش امللكي اقامة ليالس الطاأق 
لسفلي شقة ) - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

7(893
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 GLOBAL GROP MANAGEMENT

.MOROCCO
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكترونية  االليات  جميع  وتصدير 

والزضاعية 
تنمية  حول  اضشادات  تقديم 

الطاقة الزضاعية .
شاضع   5  : عنوا1 املقر االجتماعي 
شاضع  جانب  الخطاب  اأن  عمر 
الطاأق  ليالس  اقامة  امللكي  الجيش 
لسفلي شقة ) - 31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 112.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام كغرا1 : 341 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 YVES HENRI السيد 
أقيمة  حصة   BARRANCO : 681

111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كغرا1  هشام  السيد 
 41111 سيبع   (8 دضب البهلول ضقم 

مراكش املغرب.
 YVES HENRI السيد 
عنوانه)ا)   BARRANCO

 15RUE PYRENEES 65351
POUYASTRUC فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كغرا1  هشام  السيد 
 41111 سيبع   (8 دضب البهلول ضقم 

مراكش املغرب
 YVES HENRI السيد 
عنوانه)ا)   BARRANCO
 15RUE PYRENEES 65351

POUYASTRUC فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (7 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1428/2122.
(88I

STE FSMC SARL AU

 STE PLANCHERS MIDELT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FSMC SARL AU
 AV HASSAN II MIDELT 18 18

 AV HASSAN II MIDELT، 54351،
MIDELT maroc

 STE PLANCHERS MIDELT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زاو3ة شاضع 
العيا�صي وزنقة األندلس ميدلت. - 

54351 ميدلت. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

3(43
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. PLANCHERS MIDELT SARL
غرض الشركة أإيجاز : 

واأللواح  العواضض  صناعة   *  
اإلسمنتية

  * تاجر في مواد البناء
زاو3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
األندلس  وزنقة  العيا�صي  شاضع 

ميدلت. - 54351 ميدلت. املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 251.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمداوي ضشيد عنوانه)ا) 
 54351 ميدلت  األندلس  وزنقة 

ميدلت. املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمداوي ضشيد عنوانه)ا) 
 54351 ميدلت  األندلس  زنقة   4

ميدلت. املغرب
السيد احمد حمداوي عنوانه)ا) 
 54351 ميدلت  األندلس  زنقة   4

ميدلت. املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 االأتدائية أميدلت أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 92/2122.
(89I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

 PROMOTION KRICHA
IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تعيي1 مسير جديد للشركة

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA
ARACHMOUN

 Bd zine el abidine meknes ، ,2
51131، MEKNES MAROC
 PROMOTION KRICHA

IMMOBILIERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكناس 
ضقم عماضة 75 شقة 19الر3حا1 

مكناس ضقم عماضة 75 شقة 
19الر3حا1 51111 مكناس املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.25567

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

كريشة عدنا1 كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   22 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1131.

191I

ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

 PROMOTION KRICHA

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA

ARACHMOUN

 Bd zine el abidine meknes ، ,2

51131، MEKNES MAROC

 PROMOTION KRICHA

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكناس 

ضقم عماضة 75 شقة 19الر3حا1 

مكناس ضقم عماضة 75 شقة 

19الر3حا1 51111 مكناس املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.25567

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2122 ماضس   (4 في  املؤضخ 

املصادقة على :

محمد كريشة  )ة)  تفو3ت السيد 

بص1  من  اجتماعية  حصة   511

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111

ماضس   (4 أتاض3خ  كريشة  عدنا1 

.2122

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   22 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1131.

(9(I
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ETUDE MAITRE MUSTAPHA ARACHMOUN

 PROMOTION KRICHA
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو13 الشك1 القانوني للشركة

 ETUDE MAITRE MUSTAPHA
ARACHMOUN

 Bd zine el abidine meknes ، ,2
51131، MEKNES MAROC
 PROMOTION KRICHA

IMMOBILIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا1 مقرها االجتماعي مكناس 
ضقم عماضة 75 شقة 19الر3حا1 

مكناس ضقم عماضة 75 شقة 
19الر3حا1 51111 مكناس .

تحو13 الشك1 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.25567
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 4) ماضس 2122 تم تحو13 
الشك1 القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1131.
192I

MSK AUDIT ET CONSEIL

 PROMOTEUR IMMOBILIER
 AMAIOUACH » PIA « SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MSK AUDIT ET CONSEIL
 BOULEVARD ABDELLAH 27
 BEN YASSINE BUREAU 13

 PREMIER ETAGE CASABLANCA
، 1، casa maroc

 PROMOTEUR IMMOBILIER
 AMAIOUACH » PIA « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 56 

شاضع موالي يوسف الطاأق 

الثالت شقة ضقم 4) الداضبيراء - 

 mskauditetconseil@gmail.com

الداضبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

528799

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 PROMOTEUR IMMOBILIER

.AMAIOUACH » PIA « SARL AU

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

 56  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

الطاأق  يوسف  موالي  شاضع 

 - الداضبيراء   (4 ضقم  شقة  الثالت 

 mskauditetconseil@gmail.com

الداضبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : امعيوش  علي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1.111  : امعيوش  علي  السيد   

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  امعيوش  علي  السيد 

 3(3 شقة   13 عماضة  سكني  اقامة 

شطر إ سيدي البرنو�صي الداضبيراء 

21611 الداضبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  امعيوش  علي  السيد 

 3(3 شقة   13 عماضة  سكني  اقامة 

شطر إ سيدي البرنو�صي الداضبيراء 

21611 الداضبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يناير 2122 تحت ضقم 818677.

(93I

etude maître mohamed ali abartah

RIO TERCERO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75

 des hôpitaux n° 14 Casablanca ،

21111، casablanca maroc

RIO TERCERO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زاو3ة 

شاضع عبد املومن و زنقة سومية 

اقامة شهرزاد 3 ط 4 ضقم 21 الداض 

البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537711

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIO  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TERCERO

تصميم   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أكافة  اإلعالنية  الوسائط  وإنشاء 
واإلنتاج املطبوع واملسموع   ، بنواعها 

واملرئي ، وإداضة اإلعالنات.
زاو3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
شاضع عبد املومن و زنقة سومية اقامة 
شهرزاد 3 ط 4 ضقم 21 الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد الجاللي عادل : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عادل  الجاللي  السيد 
أوميديا1  ايت  جماعة  حماد  ايت 

3111 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عادل  الجاللي  السيد 
أوميديا1  ايت  جماعة  حماد  ايت 

3111 الحاجب املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8854)8.
(94I

etude maître mohamed ali abartah

ENTRELIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 14 Casablanca ،

21111، casablanca maroc
ENTRELIOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زاو3ة شاضع 

عبد املومن و زنقة سومية اقامة 
شهرزاد 3 ط 4 ضقم 21 - 21111 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538(57

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ENTRELIOS

غرض الشركة أإيجاز : شراء وبيع 

وتكنولوجيا  املكاتب  ومعدات  لوازم 

املعلومات واالتصاالت.

زاو3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

سومية  زنقة  و  املومن  عبد  شاضع 

 -  21 ضقم   4 ط   3 شهرزاد  اقامة 

21111 الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد الجاللي عادل : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عادل  الجاللي  السيد 

أوميديا1  ايت  جماعة  حماد  ايت 

3111 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  عادل  الجاللي  السيد 

أوميديا1  ايت  جماعة  حماد  ايت 

3111 الحاجب املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819294.

(95I

etude maître mohamed ali abartah

CASILDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali
abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75
 des hôpitaux n° 14 Casablanca ،

21111، casablanca maroc
CASILDO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زاو3ة شاضع 

عبد املومن و زنقة سومية اقامة 
شهرزاد 3 ط 4 ضقم 21 - 21111 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538(57

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CASILDO
نظيف   : أإيجاز  الشركة  غرض 
عن  األضضيات   / األسطح  وتجديد 
التشميع   ، التجر3د   ، طر3ق التبلوض 

التلميع.
زاو3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
سومية  زنقة  و  املومن  عبد  شاضع 
 -  21 ضقم   4 ط   3 شهرزاد  اقامة 

21111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد الجاللي عادل : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عادل  الجاللي  السيد 
أوميديا1  ايت  جماعة  حماد  ايت 

3111 الحاجب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عادل  الجاللي  السيد 
أوميديا1  ايت  جماعة  حماد  ايت 

3111 الحاجب املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819294.

(96I

FIDUCOGEM

MY KENZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOGEM
ضقم 5 عماضة 52 مكاتب اشرف شاضع 
 FES ،31111 ، محمد السادس فاس

MAROC
MY KENZI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 

2-3-4-5 عماضة -45 46 شاضع محمد 
السادس زواغة 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
7(575

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KENZI

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجاز 
الغدائية أالتقسيط.

مح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
5-4-3-2 عماضة -45 46 شاضع محمد 
السادس زواغة 31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : العبادي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد العبادي عنوانه)ا) 
11شاضع الحسن الثاني مركز مدينة 
الحسيمة 31111 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد العبادي عنوانه)ا) 
11شاضع الحسن الثاني مركز مدينة 

الحسيمة 31111 الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1149.

(97I

سيكما جيستيو1

DAL AFFAIRES SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما جيستيو1
شاضع محمد الخامس ممر تمكروت 
ضقم ) وضزازات، 45111، وضزازات 

املغزب
 DAL AFFAIRES SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 43 حي 
الحسنية وضزازات - 45111 وضزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
11917
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AFFAIRES SARL AU

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة

أيع لوازم املكتب

تنظيم الفعاليات والتدض3ب

 شركة حراسه امن..

ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 45111  - حي الحسنية وضزازات   43

وضزازات املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ادضيس ايت الحاج : 2.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحاج  ايت  ادضيس  السيد 

 43 ضقم  الحسنية  حي  عنوانه)ا) 

وضزازات 45111 وضزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحاج  ايت  ادضيس  السيد 

 43 ضقم  الحسنية  حي  عنوانه)ا) 

وضزازات 45111 وضزازات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - أتاض3خ  أوضزازات  االأتدائية 

ضقم -.

(98I

ste figmara

CAFE AGMA اكما كافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste figmara
 n1 tnine old mtaa amizmiz

 alhaouz marrakech، 41111،
marrakech maroc

اكما كافي CAFE AGMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اأواب 
مراكش عماضة د 485 مح1 ضقم 

 PM2 GH11M118 - 41111 14
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
116795

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 شتنبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اكما   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CAFE AGMA كافي
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

املقاهي و مطاعم االكالت السريعة.
اأواب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ضقم  مح1   485 د  عماضة  مراكش 
 PM2 GH11M118 - 41111  14

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : مر3م  الز3ن  حد  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   511  : السيد اوغبا أاسو 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حد الز3ن مر3م عنوانه)ا) 
))) مراكش 41111  ضقم  أرادي 13 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  أاسو  اوغبا  السيد 
))) مراكش 41111  ضقم  أرادي 13 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حد الز3ن مر3م عنوانه)ا) 
))) مراكش 41111  ضقم  أرادي 13 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   31 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 5898)).
(99I

كوضتي1

كورتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كوضتي1
)6 شاضع اللة الياقوت تقاطع 

مصطفى املعاني ضقم 6) الطاأق 4, 
مركز ض3اض, الداضالبيراء ، 21231، 

الداضالبيراء املغرب
كوضتي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )6 شاضع 

اللة الياقوت تقاطع مصطفى 
املعاني ضقم 6) الطاأق 4, مركز 

ض3اض 21231 الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

536787
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : كوضتي1.
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أناء و انشاءات مختلفة، أيع و شراء 
)كوضتي1)،  للتآك1  املقاوم  الفوالذ 
وساطة،  مختلفة،  تجاض3ة  اعمال 
استيراد و تصدير، تجاضة الكترونية، 
خدمات التسو3ق و التسو3ق الرقمي، 

خدمات  العلمي،  البحث  و  االأتكاض 
االستشاضة و التكو3ن...

 6(  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
شاضع اللة الياقوت تقاطع مصطفى 
املعاني ضقم 6) الطاأق 4, مركز ض3اض 

21231 الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : دضويش  سفيا1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : السيد عبد الكر3م محب 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيا1 دضويش عنوانه)ا) 
سيدي   24351 الفتح  تجزئة   247

أنوض املغرب.
محب  الكر3م  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي موالي عبد هللا زنقة 62 
ضقم 42 21211 الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيا1 دضويش عنوانه)ا) 
سيدي   24351 الفتح  تجزئة   247

أنوض املغرب
محب  الكر3م  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي موالي عبد هللا زنقة 62 
ضقم 42 21211 الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2122 تحت ضقم -.
211I

ACCOUNTAX MAROC

BABEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté 3ème étage, ,11
 Appt n°6 - Casablanca ، 21111،

CASABLANCA MAROC
BABEN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
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وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 448 

حي النماء أنسودة فاس - 31131 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

68973

 22 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2121 يونيو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BABEN

تخطيط   : غرض الشركة أإيجاز 

وتنسيق  وتنظيم  الفعاليات  وتنظيم 

كافة  وإنجاز  دضاسة   - املؤتمرات 

الغسي1   - السياحية  املشاضيع 

الجاف  والتنظيف  والغسي1 

واالستيراد  التجاضة   - الكي  وخدمات 

املستلزمات  وتسو3ق  والتصدير 

وإنتاج  واملطاعم  للفنادق  واملعدات 

وتسو3ق املياه املعبأة.

عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 448 

 31131  - فاس  أنسودة  النماء  حي 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 CROUCHMANN UK الشركة 

LTD : 1.111 حصة أقيمة 111 دضهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CROUCHMANN UK الشركة 

واي  صتوض3يس   48 عنوانه)ا)   LTD

CB1 1UZ كامبريدج اململكة املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العالي أاها عنوانه)ا) 

تولوز   31111 شاضع سانت أرناضد   8

فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   21 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 68973.

211I

COMPTASIG

LOCATION CHRIFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تفو3ت حصص

COMPTASIG

حي السالم ألوك 4) ضقم 2 سيدي 

سليما1 ، 14211، سيدي سليما1 

املغرب

LOCATION CHRIFI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

الثاني مركز ادام مح1 ضقم 4) 

سيدي سليما1 14211 سيدي 

سليما1 املغرب.

تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.2925

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2122 ماضس   (8 في  املؤضخ 

املصادقة على :

سهم  زكر3اء  )ة)  السيد  تفو3ت 

بص1  من  اجتماعية  حصة   1.111

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111

إأراهيم مراد أتاض3خ 8) ماضس 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية بسيدي سليما1 أتاض3خ 28 

ماضس 2122 تحت ضقم 66.

212I

VARI CONNECT فاضي كونكت

VARI CONNECT فاري كونكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

VARI CONNECT فاضي كونكت

44) شاضع محمد سميحة، إقامة 

جوهرة، الطاأق 6، شقة ضقم 35، 

الداض البيراء ، 21191، الداض 

البيراء املغرب

 VARI CONNECT فاضي كونكت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 44) شاضع 

محمد سميحة، إقامة جوهرة، 

الطاأق 6، شقة ضقم 35، الداض 

البيراء - 21191 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

535837

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فاضي   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.VARI CONNECT كونكت

األنظمة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوماتية و األعمال الحرة.

 (44  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

شاضع محمد سميحة، إقامة جوهرة، 

الداض   ،35 ضقم  شقة   ،6 الطاأق 

البيراء  الداض   21191  - البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : مهليـ1  مروا1  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مهليـ1  مروا1  السيد 
35 ض3اض السالم ) 28811 املحمدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مهليـ1  مروا1  السيد 
35 ض3اض السالم ) 28811 املحمدية 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 535837.
213I

فؤاد ضحوي

 AL AMAL GISEMENT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة
فؤاد ضحوي

شاضع محمد الخامس ضقم )) اضفود 
، 52211، اضفود اامغرب

 AL AMAL GISEMENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي أنحاس 

مزضعة لبطرني أني امحمد الر3صاني 
- 52451 الر3صاني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(5795

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AMAL GISEMENT SARL AU
مشغ1   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املقالع - مقاول نق1 البرائع للغير - 

مقاول األعمال املختلفة
العمليات  جميع  عامة  وبصفة   
املالية،  الصناعية،  التجاض3ة، 
مباشرة  املرتبطة  والعقاض3ة  املنقولة 
أاألغراض  مباشرة  غير  أطر3قة  بو 
بو الكفيلة أتحقيق  السالفة الذكر، 

وتطو3ر غرض الشركة
أنحاس   : املقر االجتماعي  عنوا1 
مزضعة لبطرني أني امحمد الر3صاني 

- 52451 الر3صاني املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن يدا1 : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يدا1  حسن  السيد 

الر3صاني 52451 الر3صاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  يدا1  حسن  السيد 

الر3صاني 52451 الر3صاني املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 5795).
214I

MERL CONSULTING GROUPE

KHALDI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN ، 11121، RABAT
MAROC

KHALDI BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة ابي 
الجعد ضقم 52 حي الكفاح القر3ة 

سال - 11131 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

3567(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KHALDI BOIS

غرض الشركة أإيجاز : -1 مقاول 

بعمال األملنيوم بو املعد1 

-2 النجاضة الخشبية // -3 مقاول 

األشغال املختلفة..

زنقة ابي   : عنوا1 املقر االجتماعي 

القر3ة  الكفاح  حي   52 ضقم  الجعد 

سال - 11131 سال املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : علي  الخالدي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  علي  الخالدي  السيد 

سال  األم1  حي   (7 ضقم  أكنت  زنقة 

11131 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  علي  الخالدي  السيد 

سال  األم1  حي   (7 ضقم  أكنت  زنقة 

11131 سال املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 38584.

215I

فؤاد ضحوي

 LUXURY SUERTE CAMP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة
فؤاد ضحوي

شاضع محمد الخامس ضقم )) اضفود 
، 52211، اضفود اامغرب

 LUXURY SUERTE CAMP SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
تانموست الطاوس الر3صاني - 

52222 الر3صاني املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(5799

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 LUXURY SUERTE CAMP SARL

.AU
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
ORGANISATION DE BIVOUACS
العمليات  جميع  عامة  وبصفة   
املالية،  الصناعية،  التجاض3ة، 
مباشرة  املرتبطة  والعقاض3ة  املنقولة 
أاألغراض  مباشرة  غير  أطر3قة  بو 
بو الكفيلة أتحقيق  السالفة الذكر، 

وتطو3ر غرض الشركة
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - الر3صاني  الطاوس  تانموست 

52222 الر3صاني املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 : اوخربوش  إسماعي1  السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111
للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اوخربوش  إسماعي1  السيد 
الطاوس  تناموست  قصر  عنوانه)ا) 

52222 الر3صاني املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اوخربوش  إسماعي1  السيد 
الطاوس  تناموست  قصر  عنوانه)ا) 

52222 الر3صاني املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 5799).
216I

FIDUCIARE COMPTABLITE

 RAZANE AGRICOLE SARAL
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تقليص هدف الشركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األضبعاء الغرب ، 14311، 

سوق األضبعاء الغرب املغرب
 RAZANE AGRICOLE SARAL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها االجتماعي دواض 

الداللحة موالي أوسلهام - 14311 
سوق األضبعاء الغرب املغرب.

تقليص هدف الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

27269
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 23 فبراير 2122 تم حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
املتعلق  التجاضي  النشاط  حدف 

أنق1 البرائع لحساب الغير .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االضبعاء  بسوق  االأتدائية 
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.42/2122
217I
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فيد أيست كونسيلتي1

RAWASMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتي1
حي السعادة شاضع موالي اسماعي1 
زنقة أركا1 ضقم 11 الطاأق االول ، 

71111، العيو1 املغرب
RAWASMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 
ألوك و ضقم 115 - 71111 العيو1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
31721

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RAWASMA
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء . اشغال مختلفة ........
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 71111  -  115 ألوك و ضقم  الوفاق 

العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الغمراطي  نافع  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغمراطي عنوانه)ا)  نافع  السيد 
 71111 حي الوفاق ألوك و ضقم 115 

العيو1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

الغمراطي عنوانه)ا)  نافع  السيد 
 71111 حي الوفاق ألوك و ضقم 115 

العيو1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2121 تحت ضقم 577.
218I

MCG

دار النا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
داض النا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عالل الفا�صي، العماضة 12، الشقة 
5، سي1 - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123999
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : داض النا.
تشغي1   : أإيجاز  الشركة  غرض 
وتشغي1  والر3اض  الريافة  دوض 
جميع الفنادق واملوتيالت واملجمعات 
اإلداضة  في  واملنتجعات  السياحية 

الحرة بو اإلداضة املباشرة.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
عالل الفا�صي، العماضة 12، الشقة 5، 

سي1 - 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

 51 : السيدة ال ليك سيلفي ناديا 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 : السيد أالنكوو3تش بلبير سانتي 
51 حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ناديا  سيلفي  ليك  ال  السيدة 
كوستاف  شاضع  2ب،  عنوانه)ا) 

شوفير 68111 ميلهاوس فرنسا.
سانتي  بلبير  أالنكوو3تش  السيد 
 68111 شاضع كليبير،   3( عنوانه)ا) 

ميلهاوس فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ناديا  سيلفي  ليك  ال  السيدة 
كوستاف  شاضع  2ب،  عنوانه)ا) 

شوفير 68111 ميلهاوس فرنسا
سانتي  بلبير  أالنكوو3تش  السيد 
 68111 شاضع كليبير،   3( عنوانه)ا) 

ميلهاوس فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134251.

219I

MCG

مراكش إن ماي هارت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 41111،

MARRAKECH MAROC
مراكش إ1 ماي هاضت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عالل 
الفا�صي، العماض 12، الشقة ضقم 5، 

سي1 - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124121

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : مراكش 

إ1 ماي هاضت.

غرض الشركة أإيجاز : أيع الهدايا 

 ، واملالبس   ، واألدوات   ، التذكاض3ة 

واملالبس الجاهزة أالتجزئة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

الشقة   ،12 العماض  الفا�صي،  عالل 
مراكش   41111  - سي1   ،5 ضقم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 51  : ساندضا  كريسوجا  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 51  : السيدة الليك سيلفي ناديا 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ساندضا  كريسوجا  السيدة 

مناضة،  عماضة  بم،  شاضع  عنوانه)ا) 

الشقة 5)3 41111 مراكش املغرب.

ناديا  سيلفي  الليك  السيدة 

كوستاف  شاضع  2ب،  عنوانه)ا) 

شوفير، 68111 ميلهاوس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ساندضا  كريسوجا  السيدة 

مناضة،  عماضة  بم،  شاضع  عنوانه)ا) 

الشقة 5)3 41111 مراكش املغرب

ناديا  سيلفي  الليك  السيدة 

كوستاف  شاضع  2ب،  عنوانه)ا) 

شوفير، 68111 ميلهاوس فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134263.

211I
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HANZABID BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضقم 22 حي السعادة ، 13111، 
أوزنيقة املغرب

HANZABID BUILDING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي واد 
الدهب ضقم 95 مج ) - 13111 

أوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

6469
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 يوليوز   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HANZABID BUILDING
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
واد  حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 13111  -  ( مج   95 ضقم  الدهب 

أوزنيقة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : هنزاز  عمر  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : النبي  عبد  عاأد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر هنزاز عنوانه)ا) سيرج 
كنطاضزانو   ((((( الميزيا   12 ا ضقم 

ايطاليا.
السيد عاأد عبد النبي عنوانه)ا) 
أوزنيقة   13111 عثما1  حي   35

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر هنزاز عنوانه)ا) سيرج 
كنطاضزانو   ((((( الميزيا   12 ا ضقم 

ايطاليا
السيد عاأد عبد النبي عنوانه)ا) 
أوزنيقة   13111 عثما1  حي   35

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  سليما1  أب1  االأتدائية 

نونبر 2121 تحت ضقم 391.
211I

CAF MANAGEMENT

DBG CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 7) حي الهناء ، 
21211، الداض البيراء املغرب
DBG CONSEILS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

دي اسفودي1 - 21211 الداض 
البيراء املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.218919
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  6) ماضس 2122  املؤضخ في 
 DBG شركة ذات املسؤولية املحدودة
CONSEILS مبلغ ضبسمالها 111.111 
 21 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 
الداض   21211  - زنقة دي اسفودي1 
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيراء 

نهاءي الءنشطة الشركة.
زنقة  و حدد مقر التصفية ب 21 
دي اسفودي1 - 21211 الداض البيراء 

املغرب. 
و عي1:

السيد)ة) فر3دير3ك لويس أيغناغ 
دي  الي   3 عنوانه)ا)  و  كاغلي  جيا1 
البيراء  الداض   21211 ماغونياغ 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819259.

212I

EXAUDICO

EMRA
إعال1 متعدد القراضات

EXAUDICO

 rue du marché Maarif 31 ، ,

21111، CASABLANCA MAROC

EMRA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: عمالة 

ز3انة، إقامة عي1 زهرا1 الطاأق 
َ
ك

 TFZ الثالث ، املنطقة اللوجستية

ز3انة، إقامة عي1 زهرا1 
َ
- عمالة ك

الطاأق الثالث ، املنطقة اللوجستية 

TFZ - 11111 طنجة املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.(554(

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 15 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

الذي ينص على  قراض ضقم األول: 

مساهمة عينية من السيد  مايلي: ). 

مالية  بوضاق  في  كوملا1  جوستينو 

أقيمة 2،411،111.11 دضهم

الذي ينص على   : قراض ضقم الثاني 

مساهمة عينية من السيد  مايلي: 2. 

كمال أوداضجة في بوضاق مالية أقيمة 

1،611،111.11 دضهم

ينص  الذي  الثالث:  ضقم  قراض 

نقدية  مساهمة  على مايلي: 3. 

من السيد يونس كمال معماض أمبلغ 

دضهم مسّج1 أربس   2.111.111.11

حتى  ومدفوع  مدعو  مكتتب  مال 

511.111.11 دضهم وهو ما يمث1 ضبع 

املبلغ املذكوض مقاأ1 إنشاء بلفي سهم 

دضاهم   .1111 بسعر  يصدض  إخباضي 

لك1 منهما

الذي ينص على  قراض ضقم الرابع: 
مايلي: 4. أيع )115) سهم الذي تم في 
 EMAI ENERGIE15 يناير 2122 م أي

SARL والسيد حسي1 األحسناوي
ينص  الذي   : الخامس  ضقم  قراض 
والتي   

ً
سهما  (29( أيع   .5 على مايلي: 

أينشركة  م   2122 يناير   5 في  تمت 
والسيد   EMAI ENERGIE SARL

زكر3ا األحسنوي
ينص  الذي   : السادس  ضقم  قراض 
 
ً
سهما  ((5( تحو13   .6 مايلي:  على 
م   2122 يناير   15 والذي تم أتاض3خ 
والسيد   EMAI ENERGIE SARL1أي

مهدي بحسناوي
قراض ضقم السابع : الذي ينص على 
 والذي تم في 

ً
مايلي: 7. أيع )571) سهما

 EMAI ENERGIE15 يناير 2122 م أي
SARL والسيد كمال أوداضجة

قراض ضقم الثامن : الذي ينص على 
الذي  سهم   (811( تحو13   .8 مايلي: 
م أينشركة   2122 يناير   5 تم أتاض3خ 
EMAI ENERGIE SARL والسيد عبد 

العز3ز الكندو�صي.
قراض ضقم التاسع: الذي ينص على 
 والذي تم 

ً
أيع )481) سهما  .9 مايلي: 

 EMAI1أي م   2122 يناير   15 أتاض3خ 
والسيد جوستينو   ENERGIE SARL

كوملا1.
ينص  الذي  العاشر:  ضقم  قراض 
كشر3كي1  املوافقة   .11 مايلي:  على 
أودضجة  كمال  السيد  جديدين 

والسيد عبد العز3ز الكندو�صي.
الذي ينص  قراض ضقم بحد عشر: 
تعيي1 السيد يونس   .(( على مايلي: 
 
ً
جديدا  

ً
مشاضكا  

ً
مديرا معماض  كمال 

 ، وبالتالي  للشركة ملدة غير محدودة. 
ستلتزم الشركة بشك1 صحيح أجميع 
األعمال املتعلقة بها من خالل التوقيع 
املنفص1 للمدير3ن املشاضكي1 ، وهما: 
والسيد  كوملا1  جيوستينو  السيد 

يونس كمال معماض.
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
فيما يلي توزيع ضبس املال بعد ز3ادة 
ضبس املال: - السيد لحسي1 بحسناوي 
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زكر3ا  السيد   - دضهم   1،514،111
 - دضهم   429.111 األحسناوي 
 215.111 بحسناوي  مهدي  السيد 
كوملا1  جيوستينو  السيد   - دضهم 
كمال  السيد   - دضهم   2،882،111
أوداضجة 2،171،111 دضهم - السيد 
 811.111 الكندو�صي  العز3ز  عبد 
معماض  كمال  يونس  السيد   - دضهم 
دضهم بي ما مجموعه:   2،111،111

11،111،111 دضهم
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
يبلغ ضبس مال الشركة 11،111،111 
دضهم مقسم إلى 11،111 سهم أقيمة 
مرقمة من   ، دضهم لك1 منها   1،111
ومخصصة  شاملة   11،111 إلى   (
في  املذكوضة  للمساهمات  كمكافأة 
السيد   - من هذه األنظمة:   6 املادة 
 - وحدات   1،514 لحسي1 بحسناوي 
وحدة   429 السيد زكر3ا األحسناوي 
- السيد مهدي بحسناوي 215 وحدة 
 2882 كوملا1  جيوستينو  السيد   -
وحدة - السيد كمال أوداضجة 2،171 
وحدة - السيد عبد العز3ز الكندو�صي 
كمال  يونس  السيد   - سهم   811
وحدة بي ما مجموعه   2111 معماض 

11111 وحدة
على  ينص  الذي   :43 ضقم  أند 
مايلي: يتم تعيينهم كمدير3ن مشاضكي1 
السيد   : محدودة  غير  ملدة  للشركة 
يونس  والسيد  كوملا1  جيوستينو 

كمال معماض.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 251848.
213I

sofoget

MIMOSAS PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14111، kenitra maroc
MIMOSAS PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
643 أير ضامي جنوبية مح1 ضقة ) - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

64693
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MIMOSAS PRO
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

صناديق وضقية
تغليف السلع.

عنوا1 املقر االجتماعي : القنيطرة 
 -  ( أير ضامي جنوبية مح1 ضقة   643

14111 القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبدهللا عايدة : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   511  : السيد نبي1 عايدة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : عايدة  عبدهللا  السيد   

أقيمة 111 دضهم.
أقيمة   511  : السيد نبي1 عايدة 

111 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عايدة  عبدهللا  السيد 

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  عايدة  نبي1  السيد 

مراكش --- مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عايدة  عبدهللا  السيد 

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  عايدة  نبي1  السيد 

مراكش ----- مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 23 ماضس 

2122 تحت ضقم 91833.
214I

EUROMED COMPTA-SARL

Chamsun Global Minnig
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1116 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 41111،
MARRAKECH MAROC

Chamsun Global Minnig شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 
ضقم ) سوكوما 2 سودضي ضقم 287 

مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124165
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Chamsun Global Minnig
البحث   : أإيجاز  الشركة  غرض 

واالستغالل وتثمي1 املعاد1.
مح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 287 سودضي ضقم   2 سوكوما   ( ضقم 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
251 حصة   : السيد املهدي أيغة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 251  : شم�صي  اأراهيم  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد الحسي1 اغال : 251 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 251  : شم�صي  مصطفى  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أيغة  املهدي  السيد 
زنقة 3) عماضة عبيسو سيدي ألقاس 

تاضودانت 83111 تاضودانت املغرب.
السيد اأراهيم شم�صي عنوانه)ا) 
 287 ضقم  سودضي   12 صوكوما 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  اغال  الحسي1  السيد 
امنتانوت  عز3زة  الال  اكرسوف  دواض 

41151 امنتانوت املغرب.
السيد مصطفى شم�صي عنوانه)ا) 
از3الل   22111 از3الل  ازالفن  دواض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أيغة  املهدي  السيد 
زنقة 3) عماضة عبيسو سيدي ألقاس 

تاضودانت 83111 تاضودانت املغرب
السيد اأراهيم شم�صي عنوانه)ا) 
 287 ضقم  سودضي   12 صوكوما 

مراكش 41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134312.
215I

موثق

 LES PALAIS D’HOTES
RIYADES DE PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

موثق
اقامة القصر عماضة د, زاو3ة 

شاضع يعقوب املنصوض و شاضع 
غاندي الدالرالبيظاء ، 21271، 

الداضالبيظاء املغرب
 LES PALAIS D’HOTES RIYADES

DE PRESTIGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 12 دضب 
صرناص الز3ات فاس 15511 فاس 

املغرب.
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»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.24217

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 25 يناير 2122

األسا�صي  النظام  مالءمة  تقرض 

القانو1:  مقتريات  مع  للشركة 

ديوا1 االستاذ عزالعرب الكتاني

موثق أالداضالبيراء

 LES PALAIS D’HOTES  «

»RIYADES DE PRESTIGE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ضبسمالها 211.111 دضهم

املقر االجتماعي :12 دضب صرناص 

الز3ات املدينة فاس

السج1 التجاضي : 24217

إعال1 عن صدقة حق االنتفاع و 

حق الرقبة لحصص شرا كية

االنتفاع  لحق  صدقة   -  /  (
العلوي  غزال1  السيدة  طرف  من 
شراكية  حصة   (511( خمسمائة 

ومن طرف السيدة ض3م علمي سر3في 

، اآلنسة غيتة علمي سر3في, السيدة 

محمد  والسيد  سر3في  علمي  نوض 

بمي1 علمي سر3في ثالثمائة وخمسة 

)375) حصة شراكية لك1  وسبعو1 

الهادي  عبد  السيد  لصالح  واحد 

علمي سر3في.

من  الرقبة  لحق  صدقة   -  /  2

 ، سر3في  علمي  ض3م  السيدة  طرف 

اآلنسة غيتة علمي سر3في ، السيدة 

محمد  والسيد  سر3في  علمي  نوض 

بمي1 علمي سر3في، ثالثمائة وخمسة 

)375) حصة شراكية لك1  وسبعو1 

واحد لصالح السيدة غزال1 العلوي.

تعيي1 السيد عبد الهادي علمي   -

والسيدة  للشركة  مسيًرا  سر3في 

مشاضكة  كمسيرة  العلوي  غزال1 

أتوقيعي1 مشتركي1 بو منفصلي1.

- تعدي1 النظام األسا�صي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم )55).

216I

FMJE

casa13 شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FMJE
 Plate-forme d›écoute

 d›orientation et
 d›accompagnement route

 Meknès hay taj rue 213 Ain
 kadouss Fès ، 31111، FES

MAROC
شركة casa13 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 

التجاضي الكائن ب )35 س تجزئة 
البردعي املرجة واد فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
7(985

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.casa13
نشاط   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة هو إنتاج بثاث من الخشب 

والنحاس
أإستعمال الصناعة التقليدية

الداخلي  والتصميم  الديكوض 
والخاضجي.

املح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
تجزئة  س   35( ب  الكائن  التجاضي 
 31111  - فاس  واد  املرجة  البردعي 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   511  : السيد يونس حري 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس حري عنوانه)ا) )35 
فاس  واد  املرجة  البردعي  تجزئة  س 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس حري عنوانه)ا) )35 
فاس  واد  املرجة  البردعي  تجزئة  س 

31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3)5).

217I

ETUDE MAITRE YOUSSEF SEBTI 

DARCULTURA« SARL«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUDE MAITRE YOUSSEF SEBTI
 Angle boulevard Brahim
 Roudani et abou ishak el

 marouni Résidence espace
 Mâarif Casablanca، 21331،

Casablanca MAROC
»DARCULTURA« SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الداض 

البيراء ، منطقة 39 ، شاضع الال 
ياقوت ، الطاأق الخامس ، شقة د - 

21111 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

312695
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2114 بأر13   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DARCULTURA« SARL«
الشراء؛   : أإيجاز  الشركة  غرض 
بو تطو3ر بي ممتلكات  اقتناء  البيع؛ 

حرر3ة بو قرو3ة .
الداض   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الال  شاضع   ،  39 منطقة   ، البيراء 
ياقوت ، الطاأق الخامس ، شقة د - 

21111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسمال الشركة: 11.111,11 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   34  : أناني  بشر  السيد 

أقيمة 3.411 دضهم.
حصة   33  : ماال1  ماثيو  السيد 

أقيمة 3.311 دضهم.
السيدة كاضولي1 بغنيس داليمير : 

33 حصة أقيمة 3.311 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الداض  السيد بشر أناني عنوانه)ا) 
الال  شاضع   ،  39 منطقة   ، البيراء 
شقة د   ، الطاأق الخامس   ، ياقوت 

21111 الداض البيراء املغرب.
السيد ماثيو ماال1 عنوانه)ا) الداض 
الال  شاضع   ،  39 منطقة   ، البيراء 
شقة د   ، الطاأق الخامس   ، ياقوت 

21111 الداض البيراء املغرب.
داليمير  بغنيس  كاضولي1  السيدة 
عنوانه)ا) الداض البيراء ، منطقة 39 
، شاضع الال ياقوت ، الطاأق الخامس 
البيراء  الداض   21111 د  شقة   ،

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الداض  السيد بشر أناني عنوانه)ا) 
الال  شاضع   ،  39 منطقة   ، البيراء 
شقة د   ، الطاأق الخامس   ، ياقوت 

21111 الداض البيراء املغرب
السيد ماثيو ماال1 عنوانه)ا) الداض 
الال  شاضع   ،  39 منطقة   ، البيراء 
شقة د   ، الطاأق الخامس   ، ياقوت 

21111 الداض البيراء املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماي 2114 تحت ضقم 312695.

218I

EFFICACITE

ELVAMAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EFFICACITE

211 عماضة امعمر شاضع الزضقطوني 

 TAOURIRT ،61811 ، الحي القديم

MAROC

ELVAMAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

االول ضقم 934 تجزئة موالي علي 

الشر3ف تاوض3رت - 65811 تاوض3رت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(463

 11 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ELVAMAGRI

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الزضاعة .

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

علي  موالي  تجزئة   934 ضقم  االول 

تاوض3رت  الشر3ف تاوض3رت - 65811 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة از3راض فتيحة : 111 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيدة از3راض فتيحة : 111 أقيمة 
111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فتيحة  از3راض  السيدة 
الشر3ف  علي  موالي  تجزئة   934

65811 تاوض3رت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فتيحة  از3راض  السيدة 
الشر3ف  علي  موالي  تجزئة   934

65811 تاوض3رت املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أتاوض3رت أتاض3خ 14 ماضس 

2122 تحت ضقم 96.
219I

عادل الزميتة - محاسب-

SULEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
251 حي االداضسة ألوك 2 تازة ، 

35111، تازة املغرب
SULEK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 
األداضسة مجموعة 2 ضقم 53 - 

35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
6469

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.SULEK : اإلقتراء أمختصر تسميتها
-ممو1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت
-تنظيم الحفالت

- املعامالت التجاض3ة .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 -  53 ضقم   2 مجموعة  األداضسة 

35111 تازة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الكوش  اشرف  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكوش  اشرف  السيد 
األداضسة مجموعة 2 ضقم 53 35111 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  الكوش  اشرف  السيد 
األداضسة مجموعة 2 ضقم 53 35111 

تازة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أتازة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 143/2122.
221I

موثقة

LES PERLES D’ISLANE
إعال1 متعدد القراضات

موثقة
شاضع ادضيس الثاني، زنقة اسفي، 
إقامة العراقي II، الطاأق األول 
الشقة ضقم ))، م.ج مكناس ، 

51111، مكناس املغرب
LES PERLES D’ISLANE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: )3) شاضع 
عبد املومن الطاأق 4 الرقم 7) الداض 

البيراء - 21111 الداض البيراء 
املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.235937
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2122  املؤضخ في 21 

القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفو3ت السيد حسن املقر3ني الحام1 

للسيد   D(48436 ضقم  ب.ت.و 

ب.ت.و.  الحام1  املقر3ني،  محمد 
جميع حصصه التي   ،D23537 ضقم 

يمتلكها و هي 51 حصة اجتماعية.

على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 

مايلي: تحو13 الشركة إلى شركة ذات 

شر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توضيح التقسيم الجديد للحصص و 
ضبسمال الشركة.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشك1 القانوني للشركة.

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الجديد للحصص  التقسيم  توضيح 

اإلجتماعية.

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لربسمال  الجديد  التقسيم  توضيح 

الشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

 -  ((534 ضقم  تحت   2122 ماضس 

.819166

221I

موثقة

 COMPAGNIE

 INTERNATIONAL DE

LOCATION
إعال1 متعدد القراضات

موثقة

شاضع ادضيس الثاني، زنقة اسفي، 
إقامة العراقي II، الطاأق األول 

الشقة ضقم ))، م.ج مكناس ، 

51111، مكناس املغرب

 COMPAGNIE INTERNATIONAL

DE LOCATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6618

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 7) شاضع 

إيمي1 زوال الطاأق 9 ضوش نواض الحي 

املحمدي الداض البيراء - 21111 

الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.(97543

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 21 فبراير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفو3ت السيد حسن املقر3ني الحام1 

للسيد   D(48436 ضقم  ب.ت.و 

ب.ت.و.  الحام1  املقر3ني،  محمد 
جميع حصصه التي   ،D23537 ضقم 

يمتلكها و هي 311 حصة اجتماعية.

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير السيد حسن املقر3ني 

ومنحه إأراء عن مدة تسييره للشركة.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املسير  املقر3ني  محمد  السيد  تعي1 

الوحيد للشركة و ملدة غير محدودة.

قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تلتزم الشركة بشك1 صحيح أجميع 

دو1 بي قيود  األعمال املتعلقة بها، 

للسيد  الوحيد  توقيع  خالل  من 

محمد املقر3ني.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :(3 ضقم  أند 

املقر3ني  محمد  السيد  تعي1  مايلي: 

غير  ملدة  و  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

على  ينص  الذي   :(6 ضقم  أند 

صحيح  بشك1  الشركة  تلتزم  مايلي: 

أجميع األعمال املتعلقة بها، دو1 بي 

قيود من خالل توقيع الوحيد للسيد 

محمد املقر3ني.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

 -  ((535 ضقم  تحت   2122 ماضس 

.819168

222I

موثقة

SONA IMMOBILIERE
إعال1 متعدد القراضات

موثقة

شاضع ادضيس الثاني، زنقة اسفي، 
إقامة العراقي II، الطاأق األول 

الشقة ضقم ))، م.ج مكناس ، 

51111، مكناس املغرب

SONA IMMOBILIERE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: إقامة 

لوبغانتو الطاأق 9 ضقم 7) إيمي1 

زوال ضوش نواض الداض البيراء - 

21111 الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.(3(43(

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 21 فبراير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفو3ت السيد حسن املقر3ني الحام1 

للسيد   D(48436 ضقم  ب.ت.و 

ب.ت.و.  الحام1  املقر3ني،  محمد 
جميع حصصه التي   ،D23537 ضقم 

يمتلكها و هي 5111 حصة اجتماعية.

على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 

مايلي: تحو13 الشركة إلى شركة ذات 

شر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

لربسمال  الجديد  التقسيم  توضيح 

الشركة.

قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير السيد حسن املقر3ني 

ومنحه إأراء عن مدة تسييره للشركة.

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

املسير  املقر3ني  محمد  السيد  تعي1 

الوحيد للشركة و ملدة غير محدودة.

على  ينص  الذي   :6 ضقم  قراض 

صحيح  بشك1  الشركة  تلتزم  مايلي: 

أجميع األعمال املتعلقة بها، دو1 بي 

قيود من خالل توقيع السيد محمد 

املقر3ني.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 
النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغير الشك1 القانوني للشركة

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الجديد للحصص  التقسيم  توضيح 

اإلجتماعية و ضبسمال الشركة.
على  ينص  الذي   :(6 ضقم  أند 
املقر3ني  محمد  السيد  تعي1  مايلي: 
غير  ملدة  و  للشركة  الوحيد  املسير 
بشك1  الشركة  تلتزم  و  محدودة 
صحيح أجميع األعمال املتعلقة بها، 
دو1 بي قيود من خالل توقيع السيد 

محمد املقر3ني.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 
 -  ((536 ضقم  تحت   2122 ماضس 

.819169
223I

موثقة

NETSOL
إعال1 متعدد القراضات

موثقة
شاضع ادضيس الثاني، زنقة اسفي، 
إقامة العراقي II، الطاأق األول 
الشقة ضقم ))، م.ج مكناس ، 

51111، مكناس املغرب
NETSOL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: 56 زنقة 
فرحات حشاد الطاأق الثالث ضقم 

6 بنفا الداض البيراء - 21111 الداض 
البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.38(999
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 21 فبراير 2122
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفو3ت السيد حسن املقر3ني الحام1 
للسيد   D(48436 ضقم  ب.ت.و 
ب.ت.و.  الحام1  املقر3ني،  محمد 
جميع حصصه التي   ،D23537 ضقم 

يمتلكها و هي 511 حصة اجتماعية.

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حسن  السيد  الشر3ك  استقالة 

املقر3ني ومنحه إأراء.
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
مايلي: تحو13 الشركة إلى شركة ذات 
شر3ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
توضيح التقسيم الجديد للحصص و 

ضبسمال الشركة.
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغير الشك1 القانوني للشركة.
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
الجديد للحصص  التقسيم  توضيح 

اإلجتماعية.
أند ضقم 8: الذي ينص على مايلي: 
لربسمال  الجديد  التقسيم  توضيح 

الشركة.
على  ينص  الذي   :(5 ضقم  أند 
صحيح  بشك1  الشركة  تلتزم  مايلي: 
أجميع األعمال املتعلقة بها، دو1 بي 
قيود من خالل توقيع السيد محمد 

املقر3ني.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 
 -  ((537 ضقم  تحت   2122 ماضس 

.819171
224I

موثقة

 TRANSAFRICAINE DE
TRAVAUX

إعال1 متعدد القراضات

موثقة
شاضع ادضيس الثاني، زنقة اسفي، 
إقامة العراقي II، الطاأق األول 
الشقة ضقم ))، م.ج مكناس ، 

51111، مكناس املغرب
 TRANSAFRICAINE DE

TRAVAUX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 7) شاضع 
إيمي1 زوال الطاأق 9 ضوش نواض 

21313 انفا الداض البيراء - 21111 
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الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.(97599

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 21 فبراير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفو3ت السيد حسن املقر3ني الحام1 

للسيد   D(48436 ضقم  ب.ت.و 

ب.ت.و.  الحام1  املقر3ني،  محمد 

جميع حصصه التي   ،D23537 ضقم 

يمتلكها و هي 311 حصة اجتماعية.

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير السيد حسن املقر3ني 

ومنحه إأراء عن مدة تسييره للشركة.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املسير  املقر3ني  محمد  السيد  تعي1 

الوحيد للشركة و ملدة غير محدودة.

قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تلتزم الشركة بشك1 صحيح أجميع 

دو1 بي قيود  األعمال املتعلقة بها، 

للسيد  الوحيد  توقيع  خالل  من 

محمد املقر3ني.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :(3 ضقم  أند 

املقر3ني  محمد  السيد  تعي1  مايلي: 

غير  ملدة  و  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

على  ينص  الذي   :(6 ضقم  أند 

صحيح  بشك1  الشركة  تلتزم  مايلي: 

أجميع األعمال املتعلقة بها، دو1 بي 

قيود من خالل توقيع الوحيد للسيد 

محمد املقر3ني.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

 -  ((538 ضقم  تحت   2122 ماضس 

.819171

225I

LE CONSUL SAS

CIEL-AGRI SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE CONSUL SAS

 BP 4191 TOUR HASSAN CP

 11111 RABAT ، 1، RABAT

MAROC

CIEL-AGRI SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 31 الشقة 

8 زنقة موالي بحمد الوكيلي حسا1 

الرباط - 11111 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(58957

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

CIEL-  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AGRI SARL AU

شركة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحة وتربية املوا�صي.

عنوا1 املقر االجتماعي : 31 الشقة 
زنقة موالي بحمد الوكيلي حسا1   8

الرباط - 11111 الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد شاكر ض�صى : 1111 أقيمة 

111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ض�صى  شاكر  السيد 

الشقة  س  ألوك  كوثر2  مجموعة 

الداض  معروف  سيدي  الطاأق3   24

البيراء  الداض   21111 البيراء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ض�صى  شاكر  السيد 

الشقة  س  ألوك  كوثر2  مجموعة 

الداض  معروف  سيدي  الطاأق3   24

البيراء  الداض   21111 البيراء 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123255.

226I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

STE MIZAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

STE MIZAK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي متجر 

7 الطاأق السفلي من عماضة ج42 

املنصوض 2 طر3ق اكوضاي - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

55857

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MIZAK

صناعة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

 / املعلقات  و  الستائر  و  املالبس 

االستراد و التصدير.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

ج42  عماضة  من  السفلي  الطاأق   7

 51111  - طر3ق اكوضاي   2 املنصوض 

مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : أوكيلي  فاطمة  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة أوكيلي عنوانه)ا) 
 51111 التوسيع  املنصوض   (5 ضقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة أوكيلي عنوانه)ا) 
 51111 التوسيع  املنصوض   (5 ضقم 

مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1237.

227I

شركة جهاد املحاسب

شركة مركز أمراض الكلى 
وتصفية الدم الطاهري ش-م-م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة جهاد املحاسب

الرقم 12 عماضة نياس شاضع احمد 

الطيب أنهيمة املدينة الجديدة 

بسفي ، 46111، بسفي املغرب

شركة مركز بمراض الكلى وتصفية 

الدم الطاهري ش-م-م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 12 
زنقة عبد النبي حي الكوضس اسفي - 

46111 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

8963
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2118 ماضس   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 
الدم  وتصفية  الكلى  بمراض  مركز 

الطاهري ش-م-م.
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

مركز بمراض الكلى وتصفية الدم.
 12 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 
 - زنقة عبد النبي حي الكوضس اسفي 

46111 اسفي املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 711  : تهاني  الطاهري  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 251  : اأراهيم  الطاهري  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 51  : املهدي  الطاهري  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الطاهري تهاني عنوانه)ا) 
زنقة الحمام سيدي واص1   (5 ضقم 

اسفي 46111 اسفي املغرب.
السيد الطاهري اأراهيم عنوانه)ا) 
زنقة الحمام سيدي واص1   (5 ضقم 

اسفي 46111 اسفي املغرب.
السيد الطاهري املهدي عنوانه)ا) 
زنقة الحمام سيدي واص1   (5 ضقم 

اسفي 46111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الطاهري تهاني عنوانه)ا) 
زنقة الحمام سيدي واص1   (5 ضقم 

اسفي 46111 اسفي املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر13   14 أتاض3خ  أآسفي  االأتدائية 

2118 تحت ضقم 219/2118.

228I

ste mifi

SR PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، (4

51111، meknes maroc
SR PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
السفلي ضقم 52 زنقة 15 مكرض حي 
األم1 مكناس - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

557(7
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SR  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHARMA
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املكمالت الغذائية أالتقسيط.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
مكرض حي   15 زنقة   52 السفلي ضقم 
مكناس   51111  - مكناس  األم1 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : اعويش  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : طاهيري  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اعويش  محمد  السيد 
 (58 ضقم   13 العمرا1 شطر  ض3اض 

ويسال1 51111 مكناس املغرب.

السيد محمد طاهيري عنوانه)ا) 
ضقم 47 الطاأق ) إقامة العمبرة س) 

زواغة فاس 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعويش  محمد  السيد 
 (58 ضقم   13 العمرا1 شطر  ض3اض 

ويسال1 51111 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   16 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 4153.

229I

مكتب الحساأات ح ل

SANITAIRE OUED HASSAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحساأات ح ل
21 شاضع الداخلة الطاأق االول قر3ة 
الجماعة ، 21431، الداض البيراء 

املغرب
 SANITAIRE OUED HASSAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )6 محج 
اللة ياقوت الرقم 39 الطاأق االول - 

21111 البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537687

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. SANITAIRE OUED HASSAR
مح1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

معدات و تجاضة مواد البناء.

)6 محج   : عنوا1 املقر االجتماعي 
اللة ياقوت الرقم 39 الطاأق االول - 

21111 البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالهادي  حمداد  السيد 
البيراء   29641 البيراء  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالهادي  حمداد  السيد 
البيراء   29641 البيراء  عنوانه)ا) 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818692.
231I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

STE MEUBLE MERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

STE MEUBLE MERE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
دواض جديد سوق السبت - 23551 
سوق السبت اوالد النمة املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 37.

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
8) فبراير 2122 تقرض ح1  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
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 STE MEUBLE الوحيد  الشر3ك 
MERE مبلغ ضبسمالها 81.111 دضهم 
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
 23551  - السبت  دواض جديد سوق 
املغرب  النمة  اوالد  السبت  سوق 

نتيجة ل : اسباب اقتصادية .
و حدد مقر التصفية ب حي السالم 
 23551  - السبت  دواض جديد سوق 

سوق السبت اوالد النمة املغرب. 
و عي1:

عبد العز3ز ايت الرامي  السيد)ة) 
از3الل  زنقة  النجاة  حي  عنوانه)ا)  و 
14 23551 سوق السبت اوالد النمة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية بسوق السبت اوالد النمة 
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.254
231I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TOP CLOTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شاضع فاس ، ضكن اأن طفي1 ، إقامة 
دياموند، الطاأق األول ، مكتب ضقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
TOP CLOTH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية غزنايا حي ) طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.124517

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   22 في  املؤضخ 

املصادقة على :

لعشير  زكر3اء  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   5.111
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.111
ماضس   22 أتاض3خ  اجباضي  العربي 

.2122
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   28 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2849.
232I

HELP ENTREPRISE

AUTO CHAG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

21291، CASABLANCA MAROC
AUTO CHAG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 
طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أوض3د الطاأق الثاني شقة ضقم 
4 الصخوض السوداء - 21291 

الداضالبيراء املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.323173

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  7) ماضس 2122  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد AUTO CHAG مبلغ 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 
أوض3د  زنقة   23 اإلجتماعي  مقرها 
الصخوض   4 الطاأق الثاني شقة ضقم 
الداضالبيراء   21291  - السوداء 

املغرب نتيجة ل : عدم ألوغ الهدف.
 23 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شقة  الثاني  الطاأق  أوض3د  زنقة 
 21291  - السوداء  الصخوض   4 ضقم 

الداضالبراء املغرب. 
و عي1:

و  الشكري  محمد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) 24 حي وكناتي طر3ق ازموض 
املغرب  الداضالبيراء   21211 انفا 

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9467)8.
233I

AA-ADNAN CARS

AA-ADNAN CARS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

AA-ADNAN CARS
الطاأق األض�صي القيساض3ة الكائنة 
بشاضع حجرة النكوض ضقم 125 ، 1، 

الحسيمة املغرب
 AA-ADNAN CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
األض�صي أالقيساض3ة الكائنة بشاضع 
حجرة النكوض ضقم 125 - 32111 

الحسيمة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
3675

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
AA-  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ADNAN CARS
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو1 سائق .
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
بشاضع  الكائنة  أالقيساض3ة  األض�صي 
 32111  -  125 ضقم  النكوض  حجرة 

الحسيمة املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 5.111  : عدنا1  بعن�صي  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عدنا1  بعن�صي  السيد 
شاضع سيدي منصوض حي املر�صى   36

32111 الحسيمة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عدنا1  بعن�صي  السيد 
شاضع سيدي منصوض حي املر�صى   36

32111 الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 أتاض3خ  أالحسيمة  االأتدائية 

فبراير 2122 تحت ضقم -.
234I

FIDUTRACO CONSULTING

SADL CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2113، 2

CASABLANCA MAROC
SADL CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطاأق الرابع - 
2131 الداضالبيراء املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.349411
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض   2122 فبراير   24 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح1 شركة 
 SADL الوحيد  الشر3ك  ذات 
ضبسمالها  مبلغ   CONSULTING
مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111
اإلجتماعي 2 زنقة الصنوبر الشقة 12 
الداضالبيراء   2131  - الطاأق الرابع 
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مردودية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
نشاطها.

 ( ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  - انفا  أيكاس  فيال  ميموزا  ممر 

الداضالبيراء املغرب. 
و عي1:

العلوي  سمية  لال  السيد)ة) 
االسماعيلي و عنوانه)ا) ) ممر ميموزا 
الداضالبيراء   - انفا  أيكاس  فيال 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819125.

235I

societe el moustanir

STE VIVA SMART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 16 n 11 a A.V joulane lido

fes ، 31111، fes maroc
STE VIVA SMART شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
الكر3م الخطابي عماضة أن مو�صى 
الكواش الطاأق 2 فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

72113
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.VIVA SMART

 CENTRE : غرض الشركة أإيجاز

.D’APPELS

عنوا1 املقر االجتماعي : شاضع عبد 

مو�صى  أن  عماضة  الخطابي  الكر3م 

 31111  - فاس   2 الطاأق  الكواش 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

11.111.111 دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   34  : كيدا  كمال  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد محمد الكوهن : 33 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

حصة   33  : كيدا  منير  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 23 السيد كمال كيدا عنوانه)ا) 

فاس   31111 تيموض  محمد  زنقة 

املغرب.

عنوانه)ا)  الكوهن  محمد  السيد 

فاس   31111 الحجر  زقاق   36

املغرب.

 23 عنوانه)ا)  كيدا  منير  السيد 

فاس   31111 تيموض  محمد  زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 23 السيد كمال كيدا عنوانه)ا) 

فاس   31111 تيموض  محمد  زنقة 

املغرب

عنوانه)ا)  الكوهن  محمد  السيد 

36 زقاق الحجر 31111 فاس املغرب

 23 عنوانه)ا)  كيدا  منير  السيد 

فاس   31111 تيموض  محمد  زنقة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 585).

236I

» JNC IMMOBLIER « ج 1 س ايموبلي

ج ن س ايموبلي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 JNC « ج 1 س ايموبلي

» IMMOBLIER

11، زنقة الحر3ة الطاأق 3 الشقة 5 

، 21121، الداض البيراء املغرب

ج 1 س ايموبلي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11، زنقة 

الحر3ة الطاأق 3 الشقة 5 - 21121 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

53798(

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : ج 1 س 

ايموبلي.

إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وتأجير  وبيع  وحيازة  وتشغي1 

 ، املنقولة  وغير  املنقولة  املمتلكات 

املباني  واستمالكات  بقسام  وجميع 

جميع  تشييد  وكذلك   ، املذكوضة 

اإلنشاءات أموجب عقد إيجاض كتابي.

التطو3ر  عمليات  جميع   -

والتقسيم العقاضي في إطاض النصوص 

والقواني1 املعمول بها بشأ1 العقاضات 

بو التنمية الصناعية.

حيازة جميع األضا�صي بو املباني   -

 ، املباني  جميع  وهدم   ، املبنية 

وإنشاء   ، وتقسيم األضا�صي املذكوضة 

مبا1ٍ جديدة قب1 نقلها ، لالستخدام 

السكني املنهي بو اإلداضي للتأجير.

األخرى  الهياك1  جميع  إنشاء   -

غير  بو  املباشرة  املشاضكة  وكذلك 

املباشرة في األنشطة املماثلة األخرى. 

استغالل بي أراءة اختراع بو عالمة 

تجاض3ة بو ترخيص بو عملية تعليمية 

بو عملية تعليمية بخرى.

االستحواذ على حصة من قب1   -

بو  عم1  بي  في  وسيلة  أأي  الشركة 

شركة تنشأ الحًقا.

- التجاضة.

عنوا1 املقر االجتماعي : 11، زنقة 

 21121 - 5 3 الشقة  الحر3ة الطاأق 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد فداني : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : اعقيرة  السعدية  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فداني  محمد  السيد 

الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب.

اعقيرة  السعدية  السيدة 

عنوانه)ا) الداض البيراء 21111 الداض 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فداني  محمد  السيد 

الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب

اعقيرة  السعدية  السيدة 

عنوانه)ا) الداض البيراء 21111 الداض 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819124.
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إئتمانية فيدماس

Super Mines
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية فيدماس
161 شاضع مرس السلطا1 
الداالبيراء ، 21121، 

الداضالبيراء املغرب
Super Mines شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 67) ، 
شاضع عبد املومن اقامة اليمامة 
الطاأق ) ضقم 2 - 21111 الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

514539
في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 ماي   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Super : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

. Mines
البحث و   : غرض الشركة أإيجاز 

استغالل املناجم.
 (67  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اليمامة  اقامة  املومن  عبد  شاضع   ،
الداض   21111  -  2 ضقم   ( الطاأق 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 51  : ز3ات  الغاني  عبد  السيد 

حصة أقيمة 1.111 دضهم للحصة .
حصة   51  : طالبي  عربي  السيد 

أقيمة 1.111 دضهم للحصة .
 51  : ز3ات  الغاني  عبد  السيد   

أقيمة 1.111 دضهم.
أقيمة   51  : طالبي  عربي  السيد 

1.111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغاني ز3ات عنوانه
شاضع شفشاوني عماضة 74) شقة 

ب 21253 الداض البيراء املغرب
 bir السيد عربي طالبي عنوانه)ا) 
 jdid hay pam rue 4 n 151 24151

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الغاني ز3ات عنوانه

شاضع شفشاوني عماضة 74) شقة 
ب 21253 الداض البيراء املغرب

 bir السيد عربي طالبي عنوانه)ا) 
 jdid hay pam rue 4 n 151 24151

الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماي 2121 تحت ضقم 781146.
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zarkal & associés

 TRUST INTERNATIONAL
 INSURANCE AND

REINSURANCE
 COMPANY ( B.S.C C)

شركة املساهمة
إغالق فرع تابع لشركة بجنبية

 Trust International Insurance
(and Reinsurance Co. B.S.C. (C

ETABLISSEMENT STABLE
مقر الشركة: أرج القطب املالي 
الطاأق 12 الحي الحسني أالداض 

البيراء
السج1 التجاضي )43438

إغالق الفرع
 (8 في اجتماع اإلداضي املؤضخ في 

يناير 2122 تم اتخاد القراض التالي: 
أاململكة  الشركة  فرع  إغالق   -

املغربية:
 Trust International Insurance 
و   and Reinsurance Co.B.S.C
مقرها في أرج القطب املالي الطاأق 12 
الحي الحسني أالداض البيراء ، وإنهاء 
مهام ممثليها القانونيي1 سمير أن عبد 

املجيد املوفق و السيد فاد بأو نح1.

التنفيذ  صالحيات  تفو3ت 
حام1  لك1  الشكلية  اإلجراءات 

لنسخة من هذا القراض.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 يوم  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8987)8.
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

BY.LM SARL
إعال1 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc
« BY.LM SARL «

املقـر االجتـمـاعي :ضقم 259 الطاأق 
االض�صي عماضة ضقم 99 قطاع 7 

مشروع النهرة حي السالم اكادير 
السج1 التجاضي ضقم : 45997

العام  الجمع  عقد  أمقت�صى 
أي1  االستثنائي أتاض3خ 11/12/2122 
شركاء » BY.LM SARL« تقرض مايلي : 
للشركة  التجاضي  الهدف  توسيع 

إلى: مركز للتجمي1.
تنقيح القانو1 االسا�صي للشركة .

االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الربط  أكتـاأـة  القـانـونـي 
املحكـمـة التجاض3ة أاكادير تحت ضقم 

118916 أتـاض3خ 11/13/2122 
تم التعدي1 في  السج1 التجاضي: 
السج1 التجاضي للمحكمة التجاض3ة 
أتاض3خ   885 ضقم  تحت  أاكادير 

11/13/2122
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـاأـات انــفــوفـسـك
241I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 MONDIAL BERRY NORD
SARL

إعال1 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc
 MONDIAL BERRY NORD «

« SARL

املقـر االجتـمـاعي :ضقم 267 قطاع 
c الطاأق االول شقة ضقم ) شاضع 

افرا1 حي الهدى بكادير 
السج1 التجاضي ضقم : 47637

العام  الجمع  عقد  أمقت�صى 
 11/12/2122 أتاض3خ  االستثنائي 
 MONDIAL BERRY  « شركاء  أي1 

NORD SARL« تقرض مايلي : 
 تفو3ت الحصص االجتماعية :

 AGRIGAIMAR  « -فوتت شركة 
SARL« 321 حصة اجتماعية لشركة 

»ONYBAYS SARL«
سعيد  الكاضح  السيد  -فوت 
 « لشركة  اجتماعية  حصة   81

»ONYBAYS SARL
تنقيح القانو1 االسا�صي لشركة .

االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الربط  أكتـاأـة  القـانـونـي 
املحكـمـة التجاض3ة أاكادير تحت ضقم 

118923 أتـاض3خ 14/13/2122 
تم التعدي1 في  السج1 التجاضي: 
السج1 التجاضي للمحكمة التجاض3ة 
أتاض3خ   892 ضقم  تحت  أاكادير 

14/13/2122
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـاأـات انــفــوفـسـك
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

STE AY-MARQUE SARL
إعال1 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 Angle Bd Teldi et Rue de

Marrakech – Q.I. Agadir Maroc
« STE AY-MARQUE SARL «

املقـر االجتـمـاعي :ضقم 8) ألوك ل حي 
الهدى اكادير 

السج1 التجاضي ضقم : 37811
العام  الجمع  عقد  أمقت�صى 
أي1  االستثنائي أتاض3خ 14/13/2122 
 »STE AY-MARQUE SARL « شركاء

تقرض مايلي : 
تفو3ت الحصص االجتماعية :

 511 السيد حجاد حسن  -فوت 
عبد  بوبال  للسيد  اجتماعية  حصة 

الرحيم.
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استقالة السيد حجاد حسن من 
منصبه كمسير للشركة.

الرحيم  عبد  بوبال  السيد  تعيي1 
غير  ملدة  و  للشركة  وحيد  مسير 

محدودة .
تغيير االمراء البنكي .

تنقيح القانو1 االسا�صي لشركة .
االيـداع  تـم  القـانــونــي:  االيـداع 
لـدى  الربط  أكتـاأـة  القـانـونـي 
املحكـمـة التجاض3ة أاكادير تحت ضقم 

118915 أتـاض3خ 11/13/2122 
تم التعدي1 في  السج1 التجاضي: 
السج1 التجاضي للمحكمة التجاض3ة 
أتاض3خ   884 ضقم  تحت  أاكادير 

11/13/2122
للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـاأـات انــفــوفـسـك
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

GLAM EXTENSION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

81111، AGADIR MAROC
GLAM EXTENSION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
السفلي عماضة االتفاق شاضع 29 
فبراير تالبرجت اكادير - 81111 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

51611
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GLAM : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.EXTENSION SARL

البيع   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
ملستحررات  التسقيط  و  أالجملة 

التجمي1 و اكسسواضات املوضة 
تسو3ق و تصنيع مستحررات   -
من  الطبيعية  و  العرو3ة  التجمي1 

اساس املنتجات املحلية
- خدمات التجمي1 

- تصدير و استيراد جميع املنتجات 
و السلع و املواد.

تمثي1 جميع املاضكات املحلية و   -
االجنيبة.

تسيير و اداضة مراكز التجمي1 و   -
الحالقة 

- الحالقة و مركز التجمي1 
- االستراد و التصدير .

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 29 شاضع  االتفاق  عماضة  السفلي 
 81111  - اكادير  تالبرجت  فبراير 

اكادير املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 BOUE ELISABETH السيدة 

FLORA : 311 أقيمة 111 دضهم.
 BOUHE DIANE السيدة 

DEBORA : 351 أقيمة 111 دضهم.
 FOURNIER MICHEL السيد 

PATRICK : 351 أقيمة 111 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 BOUE ELISABETH السيدة 
ساح1  اأيدجا1  عنوانه)ا)   FLORA
ساح1  اأيدجا1   99326 العاج 

العاج.
 BOUHE DIANE السيدة 
فيفيسا1  عنوانه)ا)   DEBORA

فرنسا 84821 فيفيسا1 فرنسا.
 FOURNIER MICHEL السيد 
فيفيسا1  عنوانه)ا)   PATRICK

فرنسا 84821 فيفيسا1 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BOUE ELISABETH السيدة 
ساح1  اأيدجا1  عنوانه)ا)   FLORA
العاج 99326 اأيدجا1 ساح1 العاج

 BOUHE DIANE السيدة 
فيفيسا1  عنوانه)ا)   DEBORA

فرنسا 84821 فيفيسا1 فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 118711.

243I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

CAFE AIT SALAH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

81111، AGADIR MAROC
CAFE AIT SALAH SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

االول ملك بيت أر3ك علي دواض معال 
الجماعة الحرر3ة أيوكرى اشتوكة 
بيت أاها - 87211 أيوكراشتوكة 

بيت أاها املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

25647
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AIT SALAH SARL
و  انشاء   : غرض الشركة أإيجاز 

استغالل مقهى, مطعم.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
االول ملك بيت أر3ك علي دواض معال 
الجماعة الحرر3ة أيوكرى اشتوكة 
بيت أاها - 87211 أيوكراشتوكة بيت 

أاها املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 125  : ايت صالح سعيد  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

 125  : الطيب  ليفصال  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

 125  : اأراهيم  ليفصال  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

 125  : عبد هللا  ليفصال  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

 : السالم  عبد  ليفصال  السيد 

125 أقيمة 111 دضهم.

 125  : صالح  ليفصال  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

السيد ليفصال عمر : 125 أقيمة 

111 دضهم.

 125  : الحسن  ليفصال  السيد 

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايت صالح سعيد عنوانه)ا) 

شاضع الحسن الثاني أيوكرة اشتوكة 

اشتوكة ايت أاها   87211 ايت أاها 

املغرب.

السيد ليفصال الطيب عنوانه)ا) 

أاها  ايت  اشتوكة  املركز  أيوكرى 

87211 اشتوكة ايت أاها املغرب.

السيد ليفصال اأراهيم عنوانه)ا) 
أيوكرى  ترست  تجزئة  النصر  شاضع 

اشتوكة   87211 أاها  ايت  اشتوكة 

ايت أاها املغرب.

السيد ليفصال عبد هللا عنوانه)ا) 

حي  الشر3ف  سعيد  سيدي  شاضع 

بشتوكة  أيوكرى   37 ضقم  املحكمة 

اشتوكة ايت أاها   87211 بيت أاها 

املغرب.

السالم  عبد  ليفصال  السيد 
عنوانه)ا) ضقم 38 حي تداضت 2 اكادير 

81111 اكادير املغرب.

السيد ليفصال صالح عنوانه)ا) 
شاضع النصر تجزئة ترست 2 أيوكرى 

اشتوكة   87211 أاها  ايت  اشتوكة 

ايت أاها املغرب.
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عنوانه)ا)  عمر  ليفصال  السيد 
حي املحكمة زنقة االستقالل ضقم 37 
 87211 أاها  ايت  اشتوكة  أيوكرى 

اشتوكة ايت أاها املغرب.
السيد ليفصال الحسن عنوانه)ا) 
اكادير  تيكو3ن   883 ضقم  تليال  حي 

81111 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ليفصال صالح عنوانه)ا) 
شاضع النصر تجزئة ترست 2 أيوكرى 
اشتوكة   87211 أاها  ايت  اشتوكة 

ايت أاها املغرب
السيد ليفصال عبد هللا عنوانه)ا) 
حي  الشر3ف  سعيد  سيدي  شاضع 
بشتوكة  أيوكرى   37 ضقم  املحكمة 
اشتوكة ايت أاها   87211 بيت أاها 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   19 أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 489.
244I

DELRUPA

DELRUPA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DELRUPA
 AV ABDELLAH EL FAKHAR
 PRES DE LA MOSQUE FKI

 LANJRI ، 93121، TETOUAN
MAROC

DELRUPA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 AV وعنوا1 مقرها اإلجتماعي
 ABDELLAH EL FAKHAR PRES
 DE LA MOSQUE FKI LANJRI -

93121 TETOUAN MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

29689
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 ماي   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DELRUPA

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICANT PRODUITS

.CHIMIQUES

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 ABDELLAH EL FAKHAR PRES

 DE LA MOSQUE FKI LANJRI -

.93121 TETOUAN MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 BARHOUN السيد 

ABDESAMMAD : 25 حصة أقيمة 

25.111 دضهم للحصة .

 EL MAIMOUNI السيد 

أقيمة  حصة   REDOUAN : 75

75.111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 BARHOUN السيد 

عنوانه)ا)   ABDESAMMAD

 MARTIL 93511 MARTIL

.MAROC

 EL MAIMOUNI السيد 

 FNIDEQ عنوانه)ا)   REDOUAN

.93111 FNIDEQ MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BARHOUN السيد 

عنوانه)ا)   ABDESAMMAD

 MARTIL 93511 MARTIL

MAROC

 EL MAIMOUNI السيد 

 FNIDEQ عنوانه)ا)   REDOUAN

93111 FNIDEQ MAROC

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (6 أتاض3خ  أتطوا1  االأتدائية 

2121 تحت ضقم 5)6).

245I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

منارة الكتبية
إعال1 متعدد القراضات

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 21471، ‹CASABLANCA

MAROC

مناضة الكتبية »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: تقاطع 
زنقة 141 و زنقة 39 دضب الخير 

عي1 الشق الداض البيراء - 21152 

الداضالبيصاء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.111721

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 12 دجنبر 2121

تم اتخاذ القراضات التالية: 

ينص  الذي   :( القراض  ضقم  قراض 

على مايلي: وفاة املسير الغير الشر3ك 

السيد احمد مرسلي

قراض ضقم القراض 2: الذي ينص على 

مايلي: تعيي1 مسيرتي1 ك1 من السيدة 

مرسلي اسماء و السيدة مرسلي جليلة 

ينص  الذي   :3 القراض  ضقم  قراض 

تحيي1 القانو1 االسا�صي  على مايلي: 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي   :44 و   43 البند  ضقم  أند 

تعيي1 مسيرتي1 ك1  ينص على مايلي: 

و السيدة  من السيدة مرسلي بسماء 

السيدة  لذلك  وتبعا  جليلة  مرسلي 

مرسلي بسماء و السيدة مرسلي جليلة 

يلزما1 أامراء واحد لك1 مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

دجنبر 2121 تحت ضقم 756219.

246I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE BALWAGA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72111، السماضة املغرب

 STE BALWAGA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي موالي 

ادضيس االول 11 زنقة داحى ولد 

حميدا ضقم 23 مكرض السماضة - 

72111 السماضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2115

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 يوليوز   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BALWAGA TRAVAUX

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة اشغال البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
داحى  زنقة   11 االول  ادضيس  موالي 

 - مكرض السماضة   23 ولد حميدا ضقم 

72111 السماضة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

طالب  املحفوظ  موالي  السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

طالب  املحفوظ  موالي  السيد 
 528 ضقم  العودة  حي  عنوانه)ا) 

السماضة 72111 السماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
طالب  املحفوظ  موالي  السيد 
 528 ضقم  العودة  حي  عنوانه)ا) 

السماضة 72111 السماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالسماضة أتاض3خ 7) غشت 

2121 تحت ضقم 128/2121.
247I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

BV élevage
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX
CONSULTING

 Imm N 18 Avenue Fal Ould
 Oumier au 1er étage APT N

 3 – AGDAL - RABAT ، 11191،
RABAT MAROC

BV élevage شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عماضة 31 
شقة 8 حي موالي احمد الوكيلي 
حسا1 الرباط - 11121 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(56657
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 نونبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BV  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.élevage
تربية   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسمي1 املاشية.

عماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
8 حي موالي احمد الوكيلي  31 شقة 
الرباط   11121  - الرباط  حسا1 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 51  : قبلي  ض�صى  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 51  : الرازي  اسماعي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ض�صى قبلي عنوانه)ا) 
الرقم 51 الشقة 7) تجزئة السالم ) 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب.
السيد اسماعي1 الرازي عنوانه)ا) 
الرباط  املحيط  فلوضانس  زنقة   34

11141 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ض�صى قبلي عنوانه)ا) 
الرقم 51 الشقة 7) تجزئة السالم ) 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (6 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 11327.
248I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

PARA Tips
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 M.A ACCOUNTING AND TAX

CONSULTING
 Imm N 18 Avenue Fal Ould
 Oumier au 1er étage APT N

 3 – AGDAL - RABAT ، 11191،
RABAT MAROC

PARA Tips شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عماضة 7) 
ماغ س311 مشروع الكوضة ح ي م 

الرباط - 11121 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

157929

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.Tips
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.parapharmacie
عنوا1 املقر االجتماعي : عماضة 7) 
مشروع الكوضة ح ي م  ماغ س311 

الرباط - 11121 الرباط املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة دياغ : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دياغ  فاطمة  السيدة 
)4 حي االحباس ح ي م  ضقم   2 زنقة 

الرباط 11121 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دياغ  فاطمة  السيدة 
)4 حي االحباس ح ي م  ضقم   2 زنقة 

الرباط 11121 الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (6 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1114.

249I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 PREMIUM SERVICES
OVERSEAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب

 PREMIUM SERVICES
OVERSEAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي القسم 
2 ضقم ا 213 الطاأق الثالت شقة 
ضقم 15 - 73111 الداخلة املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.56((

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 8) فبراير 2122 تم تحو13 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطاأق   213 ا  ضقم   2 القسم  »حي 
 73111  -  15 ضقم  شقة  الثالت 
الداخلة املغرب« إلى »شاضع العركوب 
الداخلة   73111  -  11-7724 ضقم 

املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 421/2122.
251I

AZ CONSULTANTS

CALIBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة
AZ CONSULTANTS

)4) شاضع حسن األول، الطاأق 
الرابع ، 21111، الداضالبيراء 

املغرب
CALIBRE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مجمع 

النجاح ضقم 594، الطاأق األض�صي 
حي املحمدي - 83111 تاضودانت 

املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.7(63

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
)3 دجنبر 2121 تقرض ح1  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 ضبسمالها  مبلغ   CALIBRE
دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مجمع 
النجاح ضقم 594، الطاأق األض�صي حي 
تاضودانت املغرب   83111 - املحمدي 

نتيجة ل : قراض الشركاء.
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مجمع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
النجاح ضقم 594، الطاأق األض�صي حي 
املحمدي - 83111 تاضودانت املغرب. 

و عي1:
صادق  الدين  نوض  السيد)ة) 
سليما1  اأن  ثانو3ة  عنوانه)ا)  و 
املغرب  تاضودانت   83111 الروداني 

كمصفي )ة) للشركة.
و  اشعايبي  فاطمة  السيد)ة) 
األم1  تجزئة  ب  ألوك   39 عنوانه)ا) 
املغرب  تاضودانت   83111 املحايطة 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض3خ  أتاضودانت  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 337/22.
251I

cabinet de conseil et gestion

MR SPORTS PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet de conseil et gestion
عي1 عتيق تماضة عي1 عتيق تماضة، 

12111، املغرب
MR SPORTS PRO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي أتجزئة 

عي1 العتاضيس ضقم 112 شقة ضقم 4 
الطاأق الثاني الصخيرات 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(35879

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MR  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SPORTS PRO
غرض الشركة أإيجاز : 

- التكو3ن و الترأية الر3اضية
- تنظيم التظاهرات الر3اضية

- اإلستشاضات الر3اضية 
:أتجزئة  االجتماعي  املقر  عنوا1 
عي1 العتاضيس ضقم 112 شقة ضقم 4 

الطاأق الثاني الصخيرات 
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد غفغوف 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
-الكائن  غفغوف  محمد  السيد 
حي   (( الشقة   13 زنقة   66 أرقم 
فاس  تغات   2 الريعة  سعيدة 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  والحام1 

 C341677
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
-الكائن  غفغوف  محمد  السيد 
حي   (( الشقة   13 زنقة   66 أرقم 
فاس  تغات   2 الريعة  سعيدة 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  والحام1 

 C341677
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم -.
252I

SACO CONSEIL

ELIDOU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 SOCOMA ASKEJOUR IMM N
 956 3EME ETAGE NUMERO

 6 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

ELIDOU TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حومة 
الصوض ضقم 93) تمصلوحت مراكش 

- 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124163
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ELIDOU TRAVAUX
جميع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

اعمال البناء واالصالح.
حومة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الصوض ضقم 93) تمصلوحت مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : االدضي�صي  اميمة  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد عبد الرزاق الحبيبي : 491 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االدضي�صي  اميمة  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة النخي1 14 ضقم ب 2 
تامنصوضت مراكش 41111 مراكش 

املغرب.
الحبيبي  الرزاق  عبد  السيد 
حومة الصوض تمصلوحت  عنوانه)ا) 
مراكش   41111 الحوز  تحناوت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االدضي�صي  اميمة  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة النخي1 14 ضقم ب 2 
تامنصوضت مراكش 41111 مراكش 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم ))343).

253I

INFINITY HOME DECOR

ديكور املنزل الالنهاية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

INFINITY HOME DECOR

 LOT ESSANAOUBAR N°93 ،

41111، MARRAKECH MAROC

ديكوض املنزل الالنهاية شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الصنوبر ضقم 93 مراكش - 41111 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2414

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ديكوض   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

املنزل الالنهاية.

غرض الشركة أإيجاز : أيع األثاث 

املنزلي.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 41111  - مراكش   93 الصنوبر ضقم 

مراكش املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طاضق مختاض محمد محمد 
مراكش   93 اسيف د ضقم  عنوانه)ا) 

41111 مراكش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طاضق مختاض محمد محمد 
مراكش   93 اسيف د ضقم  عنوانه)ا) 

41111 مراكش املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   11 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 133391.
254I

MOORISH

 MAROC SERVICE
SPECIALISE M2S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

ح1 شركة

MOORISH
39 شاضع لال ياقوت الطاأق 5 شقة د 

، 21181، الداض البيراء املغرب
 MAROC SERVICE SPECIALISE

M2S شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر3ك الوحيد)في طوض 

التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زاو3ة 
شاضع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطاأق 4 الرقم 

21 النخي1 - 21341 الداض البيراء 
املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.424989
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  3) ماضس 2122  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MAROC SERVICE الشر3ك الوحيد
ضبسمالها  مبلغ   SPECIALISE M2S
مقرها  وعنوا1  دضهم   11.111
اإلجتماعي زاو3ة شاضع عبد املومن و 
زنقة سمية، إقامة شهرزاد 3 الطاأق 
الداض   21341  - النخي1   21 الرقم   4
التوقف   : املغرب نتيجة ل  البيراء 

التام لنشاط الشركة

زاو3ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شاضع 

الرقم   4 الطاأق   3 شهرزاد  إقامة 

الداض البيراء   21341  - النخي1   21

املغرب. 

و عي1:

أدض العلمي و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
الفرزدق  زنقة   ( اقامة فاس أالص 

املغرب  فاس   31111 ج  م   2 شقة 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8399)8.

255I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

DAR LYSIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب

DAR LYSIANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

العركوب ضقم 7724-11 - 73111 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

21113

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. LYSIANE

غرض الشركة أإيجاز : - الفنادق 

واإلقامة.

- داض الريافة؛

الشقق  وتشغي1  وإداضة  تأجير   -

املفروشة.

- تشغي1 وإداضة املعسكرات ؛

وإداضة  وإنشاء  تشغي1   -

واملوتيالت  والنزل  املعسكرات 

والبناغ1 ؛.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 73111  -  11-7724 ضقم  العركوب 

الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 RIZON LYSIANE السيدة 

حصة   DENISE YVETTE : 1.111

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 RIZON LYSIANE السيدة 

فرنسا  عنوانه)ا)   DENISE YVETTE

47111 - فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 RIZON LYSIANE السيدة 

فرنسا  عنوانه)ا)   DENISE YVETTE

47111 - فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 511/2122.

256I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

MB BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS
CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7
 N 19 ، 21111، CASABLANCA

MAROC
MB BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
محمد الخامس 387 الطاأق السابع 

ضقم 9) - 21111 الداض البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
499259

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 بأر13   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BUILDING
تصنيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
والخشب  األملنيوم  نجاضة  وتركيب 
املختلط  والخشب  والبالستيك 

واألملنيوم..
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق السابع   387 محمد الخامس 
البيراء  الداض   21111  -  (9 ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : ازعافا  طاضق  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازعافا  طاضق  السيدة 
الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ازعافا  طاضق  السيد 
الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

بأر13 2121 تحت ضقم -.
257I

MOORISH

TALENTUALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاضع لال ياقوت الطاأق 5 شقة د 

، 21181، الداض البيراء املغرب
TALENTUALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زاو3ة 
شاضع عبد املومن و زنقة سمية، 
إقامة شهرزاد 3 الطاأق 4 الرقم 

21 النخي1 - 21341 الداض البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537387

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TALENTUALL

التدض3ب   : غرض الشركة أإيجاز 
والدعم لألفراد والفرق.

زاو3ة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
سمية،  زنقة  و  املومن  عبد  شاضع 
الرقم   4 الطاأق   3 شهرزاد  إقامة 
الداض البيراء   21341  - النخي1   21

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الغني حمدا1 : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حمدا1  الغني  عبد  السيد 
سيتي  كولف  أوسكوضة  عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة   13 42 شقة  عماضة 
البيراء  الداض   27182 أوسكوضة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمدا1  الغني  عبد  السيد 
سيتي  كولف  أوسكوضة  عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة   13 42 شقة  عماضة 
البيراء  الداض   27182 أوسكوضة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818613.

258I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 LOGI HOUSE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح1 شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شاضع سيدي عبد الرحما1 
الشقة ) ، 21211، الداض البيراء 

املغرب
 LOGI HOUSE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 8) 

زاو3ة شاضع النخي1 وزنقة التوت 

ضقم ) حي الر3اض - 11111 الرباط 

املغرب.

ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.69169

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

)3 دجنبر 2121 تقرض ح1  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 LOGI HOUSE CONSTRUCTION

دضهم   1.111.111 ضبسمالها  مبلغ 

 (8 وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التوت  وزنقة  النخي1  شاضع  زاو3ة 

الرباط   11111  - حي الر3اض   ( ضقم 

قرض الجمع العام   : املغرب نتيجة ل 

لوجود  نظرا  للشركة  املسبق  الح1 

صعوبات بمام استمراض االستغالل..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

8) زاو3ة شاضع النخي1 وزنقة التوت 

الرباط   11111  - حي الر3اض   ( ضقم 

املغرب. 

و عي1:

السيد)ة) مرزاق نادية و عنوانه)ا) 

زنقة   ( شاضع النخي1 عماضة ب شقة 

الرباط   11111 الر3اض  حي  التوت 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: تجزئة 8) زاو3ة شاضع النخي1 وزنقة 

التوت ضقم ) حي الر3اض الرباط

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   22 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123181.

259I

AZ CONSULTANTS

Best Global Network
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS
)4) شاضع حسن األول، الطاأق 
الرابع ، 21111، الداضالبيراء 

املغرب
Best Global Network شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة )) 
املكتب ضقم 5 الطاأق الثاني، زنقة 
ضاية عوا اكدال - 11111 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(58945
 23 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Best  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Global Network
التسوق   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االلكتروني.
عنوا1 املقر االجتماعي : إقامة )) 
زنقة  الثاني،  الطاأق   5 ضقم  املكتب 
الرباط   11111  - اكدال  ضاية عوا 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   5(  : أناني  نرال  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   49  : صبري  السيدة سناء 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 (5 السيد نرال أناني عنوانه)ا) 
 11111 السوي�صي  بحمد  أني  زنقة 

الرباط املغرب.
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عنوانه)ا)  صبري  سناء  السيدة 

5) زنقة أني بحمد السوي�صي 11111 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 (5 السيد نرال أناني عنوانه)ا) 

 11111 السوي�صي  بحمد  أني  زنقة 

الرباط املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123241.

261I

PUSH CENTER

RH ECHO PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تفو3ت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 21111،

CASA MAROC

RH ECHO PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 264 شاضع 

الزضقطوني الرقم 92 البيراء الداض 

البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.46(84(

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تمت   2122 فبراير   24 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو3ت السيد )ة) الحسي1 اتعباي 

بص1  من  اجتماعية  حصة   111

)ة) بسمة  111 حصة لفائدة السيد 

عصام أتاض3خ 24 فبراير 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818812.

261I

ACT FINANCE

AUTO ECOLE BELFAKIR 2

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

ح1 شركة

ACT FINANCE

 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 21361،

CASABLANCA MAROC

 AUTO ECOLE BELFAKIR 2

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطر3ق 

الوطنية 3124 مجموعة ألفقير 

املجاطية العماضة 4 الطاأق السفلي 

ضقم 79 - 21111 الدضالبيراء 

املغرب.

ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.49956(

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض   2121 دجنبر   (4 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح1 شركة 

 AUTO الوحيد  الشر3ك  ذات 

ECOLE BELFAKIR 2 مبلغ ضبسمالها 

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

 3124 الوطنية  الطر3ق  اإلجتماعي 

العماضة  املجاطية  ألفقير  مجموعة 

 21111 -  79 الطاأق السفلي ضقم   4

ح1   : نتيجة ل  املغرب  الدضالبيراء 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب الطر3ق 

ألفقير  مجموعة   3124 الوطنية 

الطاأق السفلي   4 املجاطية العماضة 

الدضالبيراء   21111  -  79 ضقم 

املغرب. 

و عي1:

و  ألفاقير  عائشة  السيد)ة) 

 3124 الوطنية  الطر3ق  عنوانه)ا) 

مجموعة ألفقي 21111 الدضالبيراء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818413.

262I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

UNIBIT DAKHLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
UNIBIT DAKHLA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

العركوب ضقم 7724-11 - 73111 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21117

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. UNIBIT DAKHLA
وحدة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تخز3ن ومعالجة البيتومي1 ؛
وتصنيع  ومعالجة  تخز3ن   -
بنواع  وجميع  البيتومي1  وتسو3ق 

مشتقاته..

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 73111  -  11-7724 ضقم  العركوب 

الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : اخميش  احمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اخميش  احمد  السيد 
حي سيدي محمد زنقة املحطة ضقم 

21 71111 العيو1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اخميش  احمد  السيد 
حي سيدي محمد زنقة املحطة ضقم 

21 71111 العيو1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 524/2122.
263I

GESTION ALJANOUB

TOUATI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا1 حي السعادة عماضة ضقم 
2 الطاأق الثالث العيو1 ، 71111، 

العيو1 املغرب
TOUATI FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 
358 شاضع مكة حي الفتح العيو1 - 

71111 العيو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 



6631 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TOUATI FISH
تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  لجميع  تاجر   , السمك 
استيراد   , تجميد   , معالجة   , البحر3ة 

وتصدير املنتجات البحر3ة ....
عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 358 
شاضع مكة حي الفتح العيو1 - 71111 

العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : التواتي  ضشيد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  التواتي  ضشيد  السيد 
املر�صى  ضقم  أدو1  العهد  ولي  شاضع 

العيو1 71141 العيو1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  التواتي  ضشيد  السيد 
املر�صى  ضقم  أدو1  العهد  ولي  شاضع 

العيو1 71141 العيو1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 819/2122.

264I

WISE ACADEMEX PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

. ، 1، الداض البيراء املغرب
WISE ACADEMEX PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 46 شاضع 
الزضقطوني الطالق الثاني شقة ضقم 

6 - 21112 الداض البيراء املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.483.819
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 فبراير   28 في  املؤضخ 

املصادقة على :
علي  يوسف  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   2.551
5.111 حصة لفائدة السيد )ة) مهى 

شنكاو أتاض3خ 28 فبراير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818571.
265I

STE DOMICILE CONSEIL

STE GUERCIF ALLIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35111، جرسيف 

املغرب
STE GUERCIF ALLIANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : شاضع 
موالي ضشيد 2 ضقم 5) جرسيف - 

35111 جرسيف املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.((5(

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  5) ماضس 2122  املؤضخ في 
شركة   STE GUERCIF ALLIANCE
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 
مقرها اإلجتماعي شاضع موالي ضشيد 2 
ضقم 5) جرسيف - 35111 جرسيف 

املغرب نتيجة النعدام اي نشاط.
و عي1:

و  عزوزي  سعيد  السيد)ة) 
جرسيف  شهاب  تجزئة  عنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  جرسيف   35111

)ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شاضع  وفي   2122 ماضس   (5 أتاض3خ 
 - جرسيف   (5 ضقم   2 موالي ضشيد 

35111 جرسيف املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف أتاض3خ 25 ماضس 

2122 تحت ضقم 1293/2122.
266I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

اوريجينال وورلد
)ORIGINAL WORLD) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

قف1 التصفية

 CABINET HASSAN EL
OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE 29
 CASABLANCA، 21211،
CASABLANCA MAROC

 ORIGINAL( اوض3جينال ووضلد
WORLD) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 28 سيتي 

ز3تو1 تيكيو3ن - - اكادير املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.34379

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   2122 فبراير   23 في  املؤضخ 
 ORIGINAL( ووضلد  اوض3جينال  ح1 
مسؤولية  ذات  شركة   (WORLD
محدودة ذات الشر3ك الوحيد مبلغ 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 
ز3تو1  سيتي   28 اإلجتماعي  مقرها 
نتيجة  املغرب  اكادير   -  - تيكيو3ن 

لتوقف نشاط الشركة
و عي1:

و  الجاأري  فائزة  السيد)ة) 
فيال  املتحدة  االمم  زنقة  عنوانه)ا) 
املغرب  اكادير   - السوي�صي  حي   6

كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض3خ 23 فبراير 2122 وفي 28 سيتي 

ز3تو1 تيكيو3ن - - اكادير املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119116.
267I

MALEK OFSKAY

MALEK OFSKAY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

MALEK OFSKAY

حي الحراض3ن ، تجزئة سيدي ادضيس 

طنجة. ، 91111، طنجة املغرب

MALEK OFSKAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 

الحراض3ن تجزئة سيدي ادضيس - 

91111 طنجة املغرب.

ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.86315

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض   2121 بكتوبر   (3 في  املؤضخ 

ح1 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسمالها  مبلغ   MALEK OFSKAY

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

اإلجتماعي حي الحراض3ن تجزئة سيدي 

ادضيس - 91111 طنجة املغرب نتيجة 

ل : خسائر كبيرة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - ادضيس  سيدي  تجزئة  الحراض3ن 

91111 طنجة املغرب. 

و عي1:

و  سعدو1  املفر1  السيد)ة) 

عنوانه)ا) طنجة البالية تجزئة البحر 

طنجة   91111  86( ضقم  املتوسط 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   12 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 976).

268I
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CAGECO

BATI TOP ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

CAGECO
29 شاضع محمد السادس عماضة ف2 
الرقم 11 الداض البيراء ، 21511، 

الداضالبيراء املغرب
BATI TOP ENERGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 29 شاضع 
محمد 6 ضقم 247 - 21511 الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
536517

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BATI  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TOP ENERGY
ما  ك1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق أالبناء.
عنوا1 املقر االجتماعي : 29 شاضع 
الداض   21511  -  247 ضقم   6 محمد 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عز3ز صادق : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز3ز صادق عنوانه)ا) زنقة 
ف  شيماء  اقامة  االأراهيمي  البشير 
 21511 ال جيروند   11 7شقة  طاأق 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز3ز صادق عنوانه)ا) زنقة 

ف  شيماء  اقامة  االأراهيمي  البشير 

 21511 ال جيروند   11 7شقة  طاأق 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 7895)8.
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ROSMERTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شاضع سيدي عبد الرحما1 

الشقة ) ، 21211، الداض البيراء 

املغرب

ROSMERTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 49 زنقة 

بحمد أركات الطاأق األض�صي ضقم 3 

املعاض3ف - 21111 الداض البيراء 

املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.498787

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

)3 دجنبر 2121 تقرض ح1  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   ROSMERTA الشر3ك الوحيد 

وعنوا1  دضهم   11.111 ضبسمالها 

بحمد  زنقة   49 اإلجتماعي  مقرها 

أركات الطاأق األض�صي ضقم 3 املعاض3ف 

- 21111 الداض البيراء املغرب نتيجة 

ل : قرض الشر3ك الفر3د الح1 املسبق 

للشركة بعد مالحظة توقف نشاط 

بمام  صعوبات  ووجود  الشركة 

استمراض االستغالل..

زنقة   49 و حدد مقر التصفية ب 
 3 بحمد أركات الطاأق األض�صي ضقم 
البيراء  الداض   21111  - املعاض3ف 

املغرب. 
و عي1:

ضوما1  غاأيياضد  السيد)ة) 
فر3دير3ك و عنوانه)ا) . 1111 . فرنسا 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم )899)8.

271I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUDAH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
BOUDAH NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موالي اسماعي1 ضقم 41 - 73111 
الداخلة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.55(7

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   17 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو3ت السيد )ة) عثما1 أوفوس 
511 حصة اجتماعية من بص1 511 
أوبكر أداه  )ة)  حصة لفائدة السيد 

أتاض3خ 17 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 547/2122.

271I

s1 consulting

 مالك طرافو ميلتي سيرفيس 

سارل أو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

قف1 التصفية

s1 consulting

 imm 2eme etage ville (8

 nouvelle sefrou3 ، 31111،

SEFROU MAROC

 مالك طرافو ميلتي سيرفيس ساضل 

بو شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ضقم ج 5 

ضقم ) حي املحطة ضباط الخير صفرو 

- 31111 صفرو املغرب.

قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.2461

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 12 فبراير 2122 تقرض ح1 

ساضل  سيرفيس  ميلتي  طرافو  مالك 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  بو 

ذات الشر3ك الوحيد مبلغ ضبسمالها 

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

اإلجتماعي ضقم ج 5 ضقم ) حي املحطة 

صفرو   31111  - ضباط الخير صفرو 

املغرب نتيجة الزمة.

و عي1:

و  مالك  اسماعي1  السيد)ة) 

عنوانه)ا) ضقم 534 تجزئة هند طر3ق 

صفرو املغرب   31111 املنزل صفرو 

كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض3خ 12 فبراير 2122 وفي ضقم ج 5 

ضقم ) حي املحطة ضباط الخير صفرو - 

31111 صفرو املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   19 أتاض3خ  االأتدائية أصفرو 

2122 تحت ضقم 114.

272I
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FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 CRYSTAL CLEANING AND
HYGIENE SERVICES تحت 

C.C.A.H.S مختصر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 41111،

MARRAKECH MAROC

 CRYSTAL CLEANING AND

HYGIENE SERVICES تحت 

مختصر C.C.A.H.S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة مسلم 

تجرئة أوكاض3 شقة طاأق ثالث ضقم 

4) أاب دكالة مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123299

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 CRYSTAL CLEANING AND

تحت   HYGIENE SERVICES

.C.C.A.H.S مختصر

تنظيف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املباني والتنظيف الصناعي 

وصيانة  الحدائق  تنسيق 

املساحات الخرراء 

تنظيف والتخلص من الحشرات 

والتطهير 

توفير املواضد البشر3ة .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

مسلم تجرئة أوكاض3 شقة طاأق ثالث 
4) أاب دكالة مراكش - 41111  ضقم 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : سعيد  اسماعي1  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيدة فرح دعراوي : 511 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعي1 سعيد عنوانه)ا) 
امرشيش   62 الرقم   12 تالوجت 

41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  دعراوي  فرح  السيدة 
12فيال ضقم  تجزئة زهو تاضكة شطر 

93) تاضكة 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  دعراوي  فرح  السيدة 
12فيال ضقم  تجزئة زهو تاضكة شطر 

93) تاضكة 41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   13 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 8)335).
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ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUDAH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو13 الشك1 القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب
BOUDAH NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا1 مقرها االجتماعي شاضع 

موالي اسماعي1 ضقم 41 - 73111 
الداخلة .

تحو13 الشك1 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.55(7
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 17 ماضس 2122 تم تحو13 
الشك1 القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 547/2122.
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MOORISH

OPEN MARKETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

MOORISH
39 شاضع لال ياقوت الطاأق 5 شقة د 

، 21181، الداض البيراء املغرب
OPEN MARKETS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 411 شاضع 

الزضقطوني إقامة حماد الطاأق 
األول ضقم ) - 21111 الداض البيراء 

املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.375813

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   (( في  املؤضخ 

املصادقة على :
غزال1 أوعو3د  )ة)  تفو3ت السيد 
 51 بص1  من  اجتماعية  حصة   51
كمال  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

املدكوضي أتاض3خ )) ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8698)8.

275I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUDAH NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 
صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب

BOUDAH NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موالي اسماعي1 ضقم 41 - 73111 

الداخلة املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.55(7

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي1  املؤضخ في 17 ماضس 2122 

أداه  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

أوبكر كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 547/2122.

276I

NSCAE COMPANY

BELISS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

NSCAE COMPANY

 IMMEUBLE ALWAFA 4eme

 ETAGE APP N°18 RUE AL BARID

 BIOUGRA MAROC، 87211،

BIOUGRA MAROC

BELISS TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 

اخربا1 جماعة التمسية انزكا1 

ايت ملول انزكا1 ايت ملول 86612 

انزكا1 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

25721

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6634

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BELISS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TRAVAUX

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

انزكا1  التمسية  جماعة  اخربا1 

ايت ملول انزكا1 ايت ملول 86612 

انزكا1 ايت ملول املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

: 311 حصة  السيد عصام الحو 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحو  عصام  السيد 
حي موالي ضشيد   (8 ضقم   321 زنقة 

اكدير 81111 اكدير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الحو  عصام  السيد 
حي موالي ضشيد   (8 ضقم   321 زنقة 

اكدير 81111 اكدير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (8 أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 558.

277I

ائتمانية الشر3في مباضك

 Ste INAS شركة ايناس املهتدي

EL MOUHTADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

ائتمانية الشر3في مباضك

حي الرجافاهلل ألوك س الزنقة 15 
ضقم 13 كلميم ، 81111، كلميم 

املعرب

 Ste INAS EL شركة ايناس املهتدي
MOUHTADI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي الرجاء 
في هللا شاضع تيرت ضقم 6)) - 81111 

كلميم املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.3859

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2122 ماضس   19 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
بي  دضهم«   7.911.111,11«
إلى  دضهم«   111.111,11« من 
 : عن طر3ق  دضهم«   8.111.111,11«

تقديم حصص نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (8 أتاض3خ  أكلميم  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 125.

278I

Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE MEIL BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شاضع موالي اسماعي1 زاو3ة 

زنقة تونس أرشيد املغرب، 26111، 
أرشيد املغرب

SOCIETE MEIL BETON شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 3) 
شاضع محمد الخامس الطاأق الثالث 
يساض تجزئة اليسر - 26111 أرشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

16423
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE MEIL BETON
نق1   1-  : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير
-2 التصدير واالستيراد.

 (3 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 
شاضع محمد الخامس الطاأق الثالث 
أرشيد   26111  - يساض تجزئة اليسر 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 451.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511 : السيد اأراهيم االخطراوي 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : االخطراوي  احمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : العربي االخطراوي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : دادوي  الجاللي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : حمداني  الجاللي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
: 511 حصة  السيد محمد خلي1 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : السيد عبد الواحد خلي1 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
: 511 حصة  السيد محمد خلي1 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : القاسمي  عادل  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
االخطراوي  اأراهيم  السيد 
حي  تانسيفت  زنقة   47 عنوانه)ا) 

الهدى 26111 أرشيد املغرب.
االخطراوي  احمد  السيد 
حي  تانسيفت  زنقة   47 عنوانه)ا) 

الهدى 26111 أرشيد املغرب.
االخطراوي  العربي  السيد 
عنوانه)ا) حي أام زنقة واد دضعة ضقم 

3 26111 سطات املغرب.
عنوانه)ا)  دادوي  الجاللي  السيد 
حي املغرب العربي ضقم 2311 12111 

تماضة املغرب.

السيد الجاللي حمداني عنوانه)ا) 
فرنسا 34111 مونبليي فرنسا.

عنوانه)ا)  خلي1  محمد  السيد 
إيطاليا 33171 أوضدنو1 إيطاليا.

خلي1  الواحد  عبد  السيد 
البروج  الربيع  بم  تعاونية  عنوانه)ا) 

26111 سطات املغرب.
عنوانه)ا)  خلي1  محمد  السيد 

إيطاليا 33171 أوضدنو1 إيطاليا.
السيد عادل القاسمي عنوانه)ا) 
سيدي   283 ضقم  منظرونا  تجزئة 

معروف 21281 البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االخطراوي  اأراهيم  السيد 
حي  تانسيفت  زنقة   47 عنوانه)ا) 

الهدى 26111 أرشيد املغرب
االخطراوي  احمد  السيد 
حي  تانسيفت  زنقة   47 عنوانه)ا) 

الهدى 26111 أرشيد املغرب
عنوانه)ا)  دادوي  الجاللي  السيد 
حي املغرب العربي ضقم 2311 12111 

تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أبرشيد  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 8)3.

279I

GLOBE FIDUCIAIRE

BATI PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4) شاضع الزضقطوني الطاأق 9 ضقم 
8) ، 21111، الداض البيراء املغرب

BATI PECHE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم7 
شاضع احمد توكي الطبقة ٫2الشقة 
٫11 الداض البيراء - 21111, الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538(43
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BATI  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PECHE

التطو3ر   : أإيجاز  غرض الشركة 

العقاضي.
ضقم7   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

٫2الشقة  الطبقة  توكي  احمد  شاضع 

الداض   ,21111  - البيراء  الداض   ٫11

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

الحافض  عبد  موالي  السيد 

 111 أقيمة  حصة   511  : العلوي 

دضهم للحصة .

 511  : عاطييفي  نبي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحافض  عبد  موالي  السيد 

العلوي عنوانه)ا) حي الشرف سيدي 
 26111 أرشيد  الشاطيء  ضحال 

أرشيد املغرب.

عنوانه)ا)  عاطييفي  نبي1  السيد 
الر3في  عمر  الحاج  زنقة   (43 ضقم 

دضج 3 طبق 4 شقة 23. 21111 الداض 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الحافض  عبد  موالي  السيد 

العلوي عنوانه)ا) حي الشرف سيدي 
 26111 أرشيد  الشاطيء  ضحال 

أرشيد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819287.

281I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 BRAHIM EL IDRISSI

SERVICES
إعال1 متعدد القراضات

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING

زنقة أوضسعيد حي الفتح عماضة أالل 

طاأق االول الشقة ضقم 11 العيو1 ، 

71111، العيو1 املغرب

 BRAHIM EL IDRISSI SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: شاضع 
القوات املساعدة - 71111 العيو1 

املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.17613

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

أيع 1111 حصة كانت في ملك السيد 

السيد  لصالح  اإلدضي�صي  إأراهيم 

سيدي سعيد موطيع

قراض ضقم 2 : الذي ينص على مايلي: 

موطيع  السيد سيدي سعيد  تعيي1 
وستكو1  محددة  غير  كمديرلفترة 

صحيح  بشك1  ملزمة  الشركة 

سيدي  للسيد  الوحيد  أالتوقيع 

سعيد موطيع

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

مايلي: استقالة املدير الساأق السيد 

اأراهيم اإلدضي�صي 

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعدي1 مقتريات النظام االسا�صي 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 832/2122.

281I

A. SAAIDI CONSULTANTS

RMA CAPITAL
شركة املساهمة

خفض ضبسمال الشركة

»RMA CAPITAL«
ضسمالها  مساهمة  شركة 

891.655.611,11 دضهم
 – البيراء  أالداض  مقرها  الكائن 

83، شاضع القوات املسلحة امللكية
السج1 التجاضي ضقم 261.697

تخفيض ضسمال الشركة 
إلى  دضهم   891.655.611,11 من 

871.655.611,11 دضهم
I – أموجب مداولة مجلس اإلداضة 
تـم   ،2122 فبراير   23 في  املجتمع 

إقـراض:
- معاينة اإلنجاز النهائي لتخفيض 
أخسائر  املعل1  غير  الشركة  ضسمال 
عن  دضهم   21.111.111,11 أمبلغ 
أقدض  األسهم  عدد  تخفيض  طر3ق 
دضهم   111,11 سهم ذات   211.111
الواحد  للسهم  إسمية  كقيمة 
إلضجاعه من 891.655.611,11 دضهم 
كما  دضهم،   871.655.611,11 إلى 
العادية  غير  العامة  الجمعية  قـرضته 
نونبر   (5 في  املنعقدة  للمساهمي1 

 .2121
للفصلي1  التالزمي  التعدي1   -
النظام  من  السابع  و  السادس 

األسا�صي. 
تم القيـام أاإليداع القانوني   –  II
املحكمـة  لدى  الربط  أكتاأة 
 24 أتاض3خ  البيراء  للداض  التجاض3ة 

مـاضس 2122 تحت ضقم 8894)8. 
عن املستخلص والبيانات

282I

LAAJEB ACCOUNTING

 ETABLISSEMENT
 D’ENSEIGNEMENT
 PRIMAIRE PRIVE EL

KHOLOUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93141،

TETOUAN MAROC

 ETABLISSEMENT

 D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

PRIVE EL KHOLOUDE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي أايصا 

تجزئة الطاهري جماعة القالليي1 - 

93111 تطوا1 املغرب.

ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.21821

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ETABLISSEMENT الشر3ك الوحيد 

 D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

مبلغ   PRIVE EL KHOLOUDE

وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 

تجزئة  أايصا  اإلجتماعي  مقرها 

الطاهري جماعة القالليي1 - 93111 

تطوا1 املغرب نتيجة ل : عدم إمكانية 

استمراض الشركة.

أايصا  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - تجزئة الطاهري جماعة القالليي1 

93111 تطوا1 املغرب. 

و عي1:

و  أنبراهيم  سهيلة  السيد)ة) 

جوتنبرج   41311 السو3د  عنوانه)ا) 

السو3د كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم )86.

283I
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TRAGESCO

IRIS CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

TRAGESCO
 BD LA RESISTANCE B21، (59
2491، CASABLANCA MAROCA
IRIS CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها االجتماعي شاضع 
أوضكو1 زنقة جعفر اأن الحبيب 

اقامة املشرق الثاني طاأق االولى ضقم 
3 - 21151 داض البيراء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.485487
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مستحررات  وتوزيع  استيراد 
النظافة  ومنتجات  التجمي1 

الجسدية .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 68)9)8.

284I

PUSH CENTER

BILLARD INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 21111،

CASA MAROC
BILLARD INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موالي اسماعي1 ) ب ) عي1 السبع 
الداض البيراء الداض البيراء 21111 

الداض البيراء املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.529497

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو3ت السيد )ة) امي1 أالدي 611 
 1.111 بص1  من  اجتماعية  حصة 
)ة) اشرف فرج  حصة لفائدة السيد 

أتاض3خ 11 ماضس 2122.
تفو3ت السيد )ة) امي1 أالدي 311 
 1.111 بص1  من  اجتماعية  حصة 
عي�صى ض3اد  )ة)  حصة لفائدة السيد 

أتاض3خ 11 ماضس 2122.
تفو3ت السيد )ة) امي1 أالدي 111 
 1.111 بص1  من  اجتماعية  حصة 
سعيد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

ادعي�صى أتاض3خ 11 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9)87)8.

285I

BBH CONSULTING

WAOW PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

BBH CONSULTING
)) إقامة بحالم شاضع يعقوب 

املنصوض مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

WAOW PROJECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي نوض 5 
مكتب ضقم B34B مكرض الطاأق 
الثاني شاضع الحسن الثاني جيليز 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123865

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.WAOW PROJECT
شركة   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
للخدمات  و  لالتصال   ، لالضشاد 

لفائدة املقاوالت.
- تنظيم اللقاءات و األحداث ذات 

الطابع املنهي
- اإلستيراد و التصدير.

 5 نوض   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق  مكرض   B34B ضقم  مكتب 
جيليز  الثاني  الحسن  شاضع  الثاني 

41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة أرادة كنزة : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كنزة  أرادة  السيدة 
شقة   (8 عماضة  أانكا  ماض3نا  إقامة 
الداض   27223 داضبوعزة   3 اس   (9

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  كنزة  أرادة  السيدة 
شقة   (8 عماضة  أانكا  ماض3نا  إقامة 
الداض   27223 داضبوعزة   3 اس   (9

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم )3)34).
286I

SELECT CONSEIL

ATELIER IFASSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة
SELECT CONSEIL

شاضع عبد املومن عماضة421 الطاأق 
الرابع ضقم6) ، 21361، البيراء 

املغرب
ATELIER IFASSEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 
التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5)) 

شاضع اأراهيم الروداني اقامة 

أوملاA 1 الطاأق الرابع - 21111 

الداضالبيراء املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.311197

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  املؤضخ في 17 ماضس 2122 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ   ATELIER IFASSEN

مقرها  وعنوا1  دضهم   211.111

اأراهيم  شاضع   ((5 اإلجتماعي 

الطاأق   A أوملا1  اقامة  الروداني 

الرابع - 21111 الداضالبيراء املغرب 

في  الشركة  قدضة  عدم   : ل  نتيجة 

االستمراض في هذا املجال .

 ((5 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شاضع اأراهيم الروداني اقامة أوملا1 

الداض   21111  - الرابع  الطاأق   A

البيراء املغرب. 

و عي1:

و  القري�صي  محمد  السيد)ة) 

الرقم  الياسمي1  تجزئة  عنوانه)ا) 

الداضالبيراء   21111 كاليفوضنيا   (

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819131.

287I

SELECT CONSEIL

 GRC- GENIE ROUTIER &
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح1 شركة

SELECT CONSEIL

شاضع عبد املومن عماضة421 الطاأق 

الرابع ضقم6) ، 21361، البيراء 

املغرب



6637 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

 GRC- GENIE ROUTIER &
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 
التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5)) طر3ق 
الجديدة الشقة A (5 املعاض3ف - 

21111 الداضالبيراء املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.79727

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  املؤضخ في 17 ماضس 2122 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 GRC- GENIE ROUTIER &
ضبسمالها  مبلغ   CONSTRUCTION
مقرها  وعنوا1  دضهم   1.111.111
الجديدة  طر3ق   ((5 اإلجتماعي 
 21111  - املعاض3ف   A  (5 الشقة 
الداضالبيراء املغرب نتيجة ل : عدم 
قدضة الشركة على االستمراض في هذا 

املجال.
 ((5 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
طر3ق الجديدة الشقة A (5 املعاض3ف 

- 21111 الداضالبيراء املغرب. 
و عي1:

السيد)ة) أدض القري�صي و عنوانه)ا) 
كاليفوضنيا   ( تجزئة الياسمي1 الرقم 
املغرب  الداضالبيراء   21111

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم )3)9)8.
288I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
AL MOHIT PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم 7724-11 

صندوق البريد ضقم 46)، 73111، 

الداخلة املغرب

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL

MOHIT PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

-ب- - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

11247

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2117 ماضس   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECOLE : اإلقتراء أمختصر تسميتها

 L’APPRENTI-SAGE AL MOHIT

. PRIVEE

التعليم   -  : غرض الشركة أإيجاز 
والثانوي  واالأتدائي  واإلعداد 

والثانوي وما فوق ؛

وتشغي1  وإنشاء  إنشاء   -

املؤسسات الخاصة للتعليم ومرحلة 

االأتدائي  والتعليم  املدضسة  قب1  ما 

والثانوي ؛

ما  في مرحلة  األسا�صي  التعليم   -

قب1 املدضسة ؛

- الحرانة وض3اض األطفال..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

السالم -ب- - 73111 الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : �صي  أن  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن أن �صي عنوانه)ا) 
�صي  أن  عماضة  ضشيد  موالي  حي 

73111 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن أن �صي عنوانه)ا) 
�صي  أن  عماضة  ضشيد  موالي  حي 

73111 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 252/2117.

289I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

NIGHTOWLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

ضقـــم 4 جليز ، 41111، مراكش 
املغرب

NIGHTOWLS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 

الكر3م الخطابي اقامة ايما1 28 
الطاأق الثاني شقة ضقم 47 مكتب 
ضقم 3 كليز - 41111 مراكش املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.81229
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
)3 دجنبر 2121 تقرض ح1  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 NIGHTOWLS الوحيد  الشر3ك 
مبلغ ضبسمالها 51.111 دضهم وعنوا1 
الكر3م  مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
الطاأق   28 ايما1  اقامة  الخطابي 
الثاني شقة ضقم 47 مكتب ضقم 3 كليز 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   41111  -
الصعوبات التي تواجهها الشركة في 

تطو3ر نشاطها.

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عبد الكر3م الخطابي اقامة ايما1 28 
مكتب   47 الثاني شقة ضقم  الطاأق 
ضقم 3 كليز - 41111 مراكش املغرب. 

و عي1:
و  ساخي  سفيا1  السيد)ة) 
انس  حي  ف  زنقة   18 عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46111

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 
6 زنقة قدماء املراكشيي1 مكتب ضقم 

4 كليز مراكش
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 38)33).
291I

ADVISORIS

TOURISCONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 21111،
CASABLANCA MAROC

TOURISCONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 4) شاضع 
لوسير1 سكن الدوض األول مكتب 
3 حي املستشفيات - 21513 الداض 

البيراء املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.((7((5

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  املؤضخ في 29 ماضس 2122 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 TOURISCONSEIL الشر3ك الوحيد
دضهم   111.111 ضبسمالها  مبلغ 
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شاضع   (4 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا1 
مكتب  األول  الدوض  سكن  لوسير1 
الداض   21513  - املستشفيات  حي   3
توقف   : ل  نتيجة  املغرب  البيراء 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب 4) شاضع 
مكتب  األول  الدوض  سكن  لوسير1 
الداض   21513  - املستشفيات  حي   3

البيراء املغرب. 
و عي1:

و  الشر3بي  فؤاد  السيد)ة) 
ض3مينى ب  سكن   21 فيال  عنوانه)ا) 
الداض   21181 الرحمن  عبد  سيدي 
البيراء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 59)8)8.

291I

املركز الجهوي لالستثماض لجهة العيو1 الساقية 

الحمراء

TDACASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة 
العيو1 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيو1 املغرب

TDACASH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 2263 
حي العودة العيو1 - 71111 العيو1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41723
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TDACASH

الغرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالنسبة لنفسها  من الشركة ، سواء 

بو لألطراف الثالثة في املغرب والخاضج:

- التجاضة العامة

- التجاضة

-استيراد و تصدير

- خدمات وبعمال متنوعة

املالية  الخدمات  -بنشطة 

التأمي1  صناديق  أاستثناء  األخرى 

واملعاشات. .

ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 71111  - حي العودة العيو1   2263

العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111 : السيد موصطفى نصري 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موصطفى نصري عنوانه)ا) 

فر3دير3كسبرك   1811 الدانماضك 

الدانماضك.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موصطفى نصري عنوانه)ا) 

فر3دير3كسبرك   1811 الدانماضك 

الدانماضك

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (4 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 697/2122.

292I

FILOSTA

FILOSTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FILOSTA

الحي الصناعي النخي1 ضقم 131 

قلعة السراغنة ، 47111، قلعة 

السراغنة املغرب

FILOSTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي النخي1) ضقم 131 قلعة 

السراغنة 47111 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5189

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FILOSTA

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

صيانة  الخشبية واملعدنية،  النجاضة 

املباني، البناء واألشغال العامة.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

قلعة   131 ضقم  النخي1)  الصناعي 

السراغنة  قلعة   47111 السراغنة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم الفياللي : 111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفياللي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) ألوك املرس ضقم 7 47111 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الفياللي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) ألوك املرس ضقم 7 47111 

قلعة السراغنة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أقلعة السراغنة أتاض3خ 17 

ماضس 2122 تحت ضقم 114/2122.

293I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 A.C.I ASSURANCES

 POUR LE COMMERCE ET

L’INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

 A.C.I ASSURANCES POUR LE

 COMMERCE ET L’INDUSTRIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ساحة 

سانت اكسوبيري ضقم ) - 21111 

الداض البيراء املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.115557

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي1  6) ماضس 2122  املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) فكري 

هدى كمسير آخر

تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9338)8.

294I
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ACTIONS FINANCE CONSEILS

ON STAGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

ضقـــم 4 جليز ، 41111، مراكش 

املغرب

ON STAGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 227 

أاب ايال1 أوطو13 شاضع محمد أن 

العربي مراكش - 41111 مراكش 

املغرب .

قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.111597

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في )3 بكتوبر 2121 تقرض ح1 

شركة ذات املسؤولية   ON STAGE

 11.111 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 

دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 227 

ايال1 أوطو13 شاضع محمد أن  أاب 

مراكش   41111  - مراكش  العربي 

التي  صعوبات  ل  نتيجة  املغرب 

تواجهها الشركة في تطو3ر نشاطها .

و عي1:

اندضي هيرمي1  كاضولي1  السيد)ة) 

وامبرج و عنوانه)ا) كولف اضكا1 طر3ق 

8)) قيادة تاسلطانت  تاحناوت فيال 

)ة)  41111 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض3خ )3 دجنبر 2121 وفي 227 أاب 

ايال1 أوطو13 شاضع محمد أن العربي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 36)33).

295I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CAPITAL ASCENSION
إعال1 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شاضع سيدي عبد الرحما1 

الشقة ) ، 21211، الداض البيراء 

املغرب

CAPITAL ASCENSION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 332 شاضع 

اأراهيم الروداني الطاأق 5 شقة 

21 إقامة الر3حا1 حي املعاض3ف - 

21211 الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.516923

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 18 يناير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

النشاط  توسيع  العام  الجمع  قرض 

الترو3ج  أإضافة  للشركة  االجتماعي 

العقاضي.

على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 

ضبس  ب1  العام  الجمع  قرض  مايلي: 

دضهم سيرتفع   111.111 املال الحالي 

يص1  لكي  دضهم   1.911.111 أمبلغ 

أخلق  وذلك  دضهم   2.111.111 إلى 

 111 19.111 حصة مقاأ1  وإصداض 

تكتب نقدا  دضهم للحصة الواحدة، 

وقام  و3صرح أأكملها عند االكتتاب. 

مجهولة  الشركة  الجديد  الشر3ك 

3 كولف، أتحر3ر الربسمال  االسم لي 

دضهم،   2.111.111 أقيمة  املكتتب، 

أمقاصة مع مستحقات ثاأتة وسائلة 

ومستوجبة على عاتق الشركة.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

صيغة  إعادة  العام،  الجمع  قرض 

ذات  للشركة  األسا�صي  القانو1 

املسؤولية املحدودة و املصادقة على 

تم  كما  الجديد،  األسا�صي  القانو1 

عرضه من طرف املسير.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي ينص   :7 و   6 و   3 أند ضقم 
قرض  ماسبق،  على  أناء  مايلي:  على 

6 و  و   3 الجمع العام تغيير الفصول 

7 من القانو1 األسا�صي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8799)8.

296I

GLOBE FIDUCIAIRE

 PRESS GROUP
L’INTERMEDIAIRE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4) شاضع الزضقطوني الطاأق 9 ضقم 

8) ، 21111، الداض البيراء املغرب

 PRESS GROUP

 L’INTERMEDIAIRE SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 14 زنقة 

الترميدي دضج د الطاأق 5 املعاض3ف 

الداض البيراء - 21111 الداض 

البيراء املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.389171

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تم تحو13  يناير 2122  املؤضخ في 27 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطاأق  د  دضج  الترميدي  زنقة   14«

 21111  - املعاض3ف الداض البيراء   5

 ،((9« إلى  املغرب«  البيراء  الداض 

 ،8 ضقم  املكتب  املومن،  عبد  شاضع 

 - البيراء  الداض  الثاني،  الطاأق 

21111 الداض البيراء املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819177.

297I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

EVENT BRAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 
ضقـــم 4 جليز ، 41111، مراكش 

املغرب

EVENT BRAIN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 

الكر3م الخطابي اقامة ايما1 28 

الطاأق الثاني شقة ضقم 47 مكتب 
ضقم 6 كليز - 41111 مراكش املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.75417

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

)3 دجنبر 2121 تقرض ح1  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ   EVENT BRAIN

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

اإلجتماعي شاضع عبد الكر3م الخطابي 

الطاأق الثاني شقة   28 اقامة ايما1 
 41111 - كليز   6 47 مكتب ضقم  ضقم 

مراكش املغرب نتيجة ل : الصعوبات 

تطو3ر  في  الشركة  تواجهها  التي 

نشاطها .

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عبد الكر3م الخطابي اقامة ايما1 28 

مكتب   47 الثاني شقة ضقم  الطاأق 
ضقم 6 كليز - 41111 مراكش املغرب. 

و عي1:

و  ساخي  سفيا1  السيد)ة) 
انس  حي  ف  زنقة   18 عنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   46111

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 
6 زنقة قدماء املراكشيي1 مكتب ضقم 

4 كليز مراكش 
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 37)33).
298I

MOUSSAOUI HAJJI

GRIBO TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 18 N°17 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52211، ERFOUD

MAROC
GRIBO TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : قصر 

حناأو عرب الصباح غريس بضفود - 
52211 بضفود املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.(4357
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1   2122 يناير   26 املؤضخ في 
GRIBO TRAV شركة ذات املسؤولية 
 111.111 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
 - حناأو عرب الصباح غريس بضفود 
ألزمة  نتيجة  املغرب  بضفود   52211

مالية.
و عي1:

و  كر3ني  عبدالحكيم  السيد)ة) 
عرب  فزنا  حناأو  قصر  عنوانه)ا) 
املغرب  بضفود   52211 الصباح 

كمصفي )ة) للشركة.
و  أوغانم  ضضوا1  السيد)ة) 
عرب  الطالب  اوالد  قصر  عنوانه)ا) 
بضفود   52211 بضفود  ز3ز  الصباح 

املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض3خ 26 يناير 2122 وفي قصر حناأو 
عرب الصباح غريس بضفود - 52211 

بضفود املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 158/2122.
299I

SOCIETE TERMO BELMICH SARL AU

 SOCIETE TERMO BELMICH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE TERMO BELMICH
SARL AU

املح1 ضقم 8 عماضة GH 2B الرحى 
ويسال1 مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب
 SOCIETE TERMO BELMICH
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 ضقم 

8 عماضة GH 2B الرحى ويسال1 
مكناس - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
55843

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 SOCIETE TERMO BELMICH

.SARL AU
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة و اشغال الترصيص.
املح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ضقم 8 عماضة GH 2B الرحى ويسال1 

مكناس - 51111 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
ألعيا�صي  عبداللطيف  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ألعيا�صي  عبداللطيف  السيد 
21ضقم226  دضب   ( أزنقة  عنوانه)ا) 

مكناس   51111 مكناس  اإلناضة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ألعيا�صي  عبداللطيف  السيد 
21ضقم226  دضب   ( أزنقة  عنوانه)ا) 

مكتاس   51111 مكناس  اإلناضة  حي 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1217.

311I

fidomek

شركة رمال كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 51111،

meknes maroc

شركة ضمال كاش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 ضقم 

48) شاضع موالي اسماعي1 اضفود - 

52211 اضفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(5783

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 
ضمال كاش.

 transfert : غرض الشركة أإيجاز
d’argent

parapharmacien
.négoce

عنوا1 املقر االجتماعي : مح1 ضقم 
 - شاضع موالي اسماعي1 اضفود   (48

52211 اضفود املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511 : السيد أن عبو عبد العز3ز 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيدة األول عائشة : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العز3ز  عبد  عبو  أن  السيدة 
فندق السالسي1 ع ص ز  عنوانه)ا) 

اضفود 52211 اضفود املغرب.
عنوانه)ا)  عائشة  األول  السيدة 
مكناس  الز3تو1  سعود  تجزئة   11

51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أن عبو عمر عنوانه)ا) حي 
اضفود  اضفود 52211  السالم ضقم 32 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 377.

311I

Sayarh & Menjra

CURTIZ REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sayarh & Menjra
 Zerktouni Casablanca، 52
21111، Casablanca Maroc

CURTIZ REAL ESTATE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 332 شاضع 
إأراهيم ضوداني، الطاأق الخامس، 

شقة 21 - عند »فيفانديس 
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انفاست« - املعاضف، الداض البيراء، 
املغرب - 21371 الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538165
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CURTIZ REAL ESTATE
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاضات.
عنوا1 املقر االجتماعي : 332 شاضع 
الخامس،  الطاأق  ضوداني،  إأراهيم 
شقة 21 - عند »فيفانديس انفاست« 
 - املغرب  الداض البيراء،  املعاضف،   -

21371 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مكزضي  ميا  السيدة 
العماضة F الشقة   - إقامة انفا سكاي 
الداض البيراء  حي انفا كالبس،   ،24

21371 الداض البيراء املغرب.
السيدة كمي1 مكزاضي عنوانه)ا) 
العماضة F الشقة   - إقامة انفا سكاي 
الداض البيراء  حي انفا كالبس،   ،24

21371 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أنيس  مجيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) الداض البيراء 23121 الداض 

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 467)).
312I

LAAJEB ACCOUNTING

LA COCINA DEL NORTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93141،
TETOUAN MAROC

LA COCINA DEL NORTE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 
التجاضي ضقم 11 بشاضع 9 بأر13 
سيدي ادضيس إقامة إليكانس - 

93111 تطوا1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

31271
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.COCINA DEL NORTE
مطاعم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات طعام متنقلة،
مقهى ومطعم،

ممول الحفالت و مطعم،
استراحة القهوة،

تنظيم الحفالت و املناسبات،
العمليات  جميع  عــام  وبشك1 
واملالية  والتجاض3ة  الصناعية 
املرتبطة  العقاض3ة  وغير  والعقاض3ة 
بشك1 مباشر بو غير مباشر أاألغراض 
بو  مشابهة  بغراض  بو  إليها  املشاض 

مماثلة.
املح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
بأر13   9 بشاضع   11 ضقم  التجاضي 
 - إليكانس  إقامة  ادضيس  سيدي 

93111 تطوا1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 951  : أنرحمة  سفيا1  السيد 
أقيمة 111 دضهم.

السيدة أديعة مبتسم : 51 أقيمة 
111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيا1 أنرحمة عنوانه)ا) 
حي احر3ق شاضع الفقيه أن صالح 2 
زنقة 5 ضقم 22 شقة 4 93151 ماتي1 

املغرب.
السيدة أديعة مبتسم عنوانه)ا) 
 12 زنقة  االمير سيدي محمد  شاضع 

ضقم 15 62122 الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أديعة مبتسم عنوانه)ا) 
 12 زنقة  االمير سيدي محمد  شاضع 

ضقم 15 62122 الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 879.
313I

FIDUCIAIRE ILIADA

’ BGA NEW TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ILIADA
 AV AL AMAL RIAD MEKNES 12

، 51111، MEKNES MAROC
 ’ BGA NEW TECHNOLOGY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ضقم 12 
زنقة االم1 الر3اض الجديد مكناس 

مكناس 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
55825

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BGA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.’ NEW TECHNOLOGY
أيع   :  : أإيجاز  الشركة  غرض 
واألجهزة  الكمبيوتر  بجهزة  وإصالح 
املختلفة  االشغال  اإللكترونية. 

واملتاجرة والتصدير واالستيراد.
عنوا1 املقر االجتماعي : : ضقم 12 
زنقة االم1 الر3اض الجديد مكناس 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.111  : السيد نعيم أدض 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عماضة  السيد نعيم أدض عنوانه)ا) 
61 شقة )) الطاأق 3 تجزءة أليرلير 

كميليا 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عماضة  السيد نعيم أدض عنوانه)ا) 
61 شقة )) الطاأق 3 تجزءة أليرلير 

كميليا 51111 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 95)).
314I

MOUSSAOUI HAJJI

SOKRITAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية
MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 18 N°17 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52211، ERFOUD

MAROC
SOKRITAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : قصر 
اضز3قات عرب الصباح ز3ز بضفود - 

52211 بضفود املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.3(5(
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أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 12 فبراير 2122 تقرض ح1 
املسؤولية  ذات  شركة   SOKRITAV
املحدودة مبلغ ضبسمالها 411.111,11 
دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
 - بضفود  ز3ز  الصباح  عرب  اضز3قات 
ألزمة  نتيجة  املغرب  بضفود   52211

مالية.
و عي1:

كر3مي  عبدالواحد  السيد)ة) 
عرب  اضز3قات  قصر  عنوانه)ا)  و 
بضفود   52211 بضفود  ز3ز  الصباح 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
كر3مي  عبدالعالي  السيد)ة) 
عرب  اضز3قات  قصر  عنوانه)ا)  و 
بضفود   52211 بضفود  ز3ز  الصباح 

املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قصر  وفي   2122 فبراير   12 أتاض3خ 
اضز3قات عرب الصباح ز3ز - 52211 

بضفود املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 159/2122.
315I

AZ CONSULTANTS

B CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

AZ CONSULTANTS
)4) شاضع حسن األول، الطاأق 
الرابع ، 21111، الداضالبيراء 

املغرب
B 111.111 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 6) زنقة 
يوسف أن تاشفي1، املح1 ضقم 2 - 

11111 الرباط املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.117599

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
)3 غشت 2121 تقرض ح1  املؤضخ في 
مسؤولية  ذات  شركة   B 111.111

محدودة ذات الشر3ك الوحيد مبلغ 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 
يوسف  زنقة   (6 اإلجتماعي  مقرها 
 11111  -  2 املح1 ضقم  أن تاشفي1، 
الرباط املغرب نتيجة لقراض الشر3ك 

الوحيد.
و عي1:

أقالي و عنوانه)ا)  سناء  السيد)ة) 
حي املنتزه ح ي م   ( شقة   32 عماضة 
)ة)  الرباط املغرب كمصفي   11111

للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
6) زنقة  )3 غشت 2121 وفي  أتاض3خ 
 -  2 املح1 ضقم  يوسف أن تاشفي1، 

11111 الرباط املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123351.

316I

LUCA CENTER

MATRIX 92
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

MATRIX 92 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عماضة 
جوهرة الطاأق الثاني الشقة ضقم 7) 
شاضع عالل الفا�صي مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124113
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MATRIX 92
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
عماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
جوهرة الطاأق الثاني الشقة ضقم 7) 
شاضع عالل الفا�صي مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : قيس  الشر3في  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد الشر3في كام1 محمد : 511 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  قيس  الشر3في  السيد 
الداض   (44 ضقم   31 زنقة  الفرح  حي 
البيراء  الداض   21111 البيراء 

املغرب.
محمد  كام1  الشر3في  السيد 
زاو3ة  سقراط  زنقة   28 عنوانه)ا) 
شقة   2 طاأق  البخاضي  االمام  زنقة 
 21111 البيراء  الداض  املعاض3ف   4

االداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  قيس  الشر3في  السيد 
الداض   (44 ضقم   31 زنقة  الفرح  حي 
البيراء  الداض   21111 البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 34356).

317I

MULTI-SERVICE INGENIERIE ET STRUCTURE

 MULTI-SERVICE
 INGENIERIE ET

STRUCTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MULTI-SERVICE INGENIERIE ET
STRUCTURE

 MARJANE II 1983 ، 51111،
MEKNES MAROC

 MULTI-SERVICE INGENIERIE
ET STRUCTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 983) 
مرجا1 2 - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

55785
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 MULTI-SERVICE INGENIERIE ET

.STRUCTURE
مكتب   •  : غرض الشركة أإيجاز 
في  الهندسية  التقنية  الدضاسات 

الهندسة املدنية.
• االشغال املتعددة او البناء.

• االتجاض.
 (983  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

مرجا1 2 - 51111 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة سناء الغزالي : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد عمرا1 أوعزي : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الغزالي  سناء  السيدة 
الر3اض  االنصاضي  حسا1  زنقة   ((

51111 مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  أوعزي  عمرا1  السيد 
مكناس   51111  2 مرجا1   (983

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغزالي  سناء  السيدة 
الر3اض  االنصاضي  حسا1  زنقة   ((

51111 مكناس املغرب
عنوانه)ا)  أوعزي  عمرا1  السيد 
مكناس   51111  2 مرجا1   (983

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 37)).

318I

Valoris Partners

SPOTBUSINESS
إعال1 متعدد القراضات

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc
SPOTBUSINESS »شركة 

املساهمة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: 

OCEANES3-B3 ، الطاأق األض�صي 
من املبنى ضقم 6 - الداض البيراء 
ماض3نا - - الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.464927
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 22 نونبر 2121
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
القانوني  للشك1  النهائي  التحو13 
إلى   »SPORTBUSINESS« لشركة 
أمساهم  مبسطة  مساهمة  شركة 

واحد
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة و االعتماد على نص النظام 

األسا�صي للشركة بشكله الجديد
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
العتيقي  عماد  محمد  السيد  تعيي1 
غير  لفترة  للشركة  كرئيس  الكنوني 

محددة

قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 TREFLE CONSEIL شركة  تعيي1 
سنوات  ثالث  ملدة  قانوني  كمدقق 

مالية
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم من ) الى 41: الذي ينص 
على مايلي: تعدي1 مقتريات النظام 
املصادقة  تم  للشركة،كما  األسا�صي 
و االعتماد على نص النظام األسا�صي 

للشركة بشكله الجديد
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819255.
319I

ائتمانية ميسيو1 كونساي

GESALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

ائتمانية ميسيو1 كونساي
49، زنقة لوضيي ضوز، عي1 السبع ، 

21591، الداض البيراء املغرب
GESALIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : مجموعة 
التقدم م.س 2 الطاأق 2، البرنو�صي 

- 21251 البيراء املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.4(548(

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  املؤضخ في 11 ماضس 2122 
مسؤولية  ذات  شركة   GESALIM
محدودة ذات الشر3ك الوحيد مبلغ 
ضبسمالها 2.111 دضهم وعنوا1 مقرها 
م.س  التقدم  مجموعة  اإلجتماعي 
 21251  - البرنو�صي   ،2 الطاأق   2
لصعوبات  نتيجة  املغرب  البيراء 

مالية.
و عي1:

السيد)ة) عبد الحق لهمام أناني و 
عنوانه)ا) مقطع 2ـ ألوك ب ضقم ))، 
املغرب  الرباط   21251 الر3اض  حي 

كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض3خ 11 ماضس 2122 وفي مجموعة 
التقدم م.س 2 الطاأق 2، البرنو�صي 

- 21251 البيراء املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2121 تحت ضقم 731249.

311I

FIDUGRA

MIR FRESH FRUIT
إعال1 متعدد القراضات

FIDUGRA
شاضع محمد الخامس عماضة امناض 
ضقم 24 الطاأق الثالث انزكا1 ، 

86151، اكادير املغرب
MIR FRESH FRUIT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: شقة 
ضقم 411 ألوك د الطاأق الرابع 

اقامة ياسمي1 شاضع املقاومة الحي 
الصناعي - - اكادير املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.45599

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 4) فبراير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
أفاتح  لتبتدئ  املالية  السنة  تغيير 
يوليوز من ك1 سنة و تنتهي قي نهاية 

شهر يونيو من السنة املوالية 
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجنماعي  النشاط  تغيير 
ليصبح )) اداضة املناطق الزضاعية 2) 
استيراد و تصدير الفواكه و الخرر 

3) نق1 املستخدمي1
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ليصبح  للشركة  االجنماعي  النشاط 
)) اداضة املناطق الزضاعية 2) استيراد 
نق1   (3 و تصدير الفواكه و الخرر 

املستخدمي1

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السنة املالية تبتدئ أفاتح يوليوز من 

ك1 سنة و تنتهي قي نهاية شهر يونيو 

من السنة املوالية 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119111.

3((I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

BOULANGERIE PATISSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 

املحاسبة

شاضع محمد عبده اقامة حمزة ضقم 

8) مكرض الطاأق الثاني ضقم 7 ، 

61111، وجدة املغرب

 BOULANGERIE PATISSERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شقة 5) 

عماضة العلج زنقة أني مر3ن الطاأق 

2 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

38985

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BOULANGERIE PATISSERIE

 - مخبزة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

حلو3ات - مطعم
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 (5 : شقة  عنوا1 املقر االجتماعي 
عماضة العلج زنقة أني مر3ن الطاأق 2 

- 61111 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد مباضك دايرو حمزة : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 السيد مباضك دايرو حمزة : 1111 

أقيمة 111 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حمزة  دايرو  مباضك  السيد 
عنوانه)ا) حي القدس زنقة االنطالقة 

ضقم 4)) 61111 وجدة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمزة  دايرو  مباضك  السيد 
عنوانه)ا) حي القدس زنقة االنطالقة 

ضقم 4)) 61111 وجدة املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 257.
312I

SOCIETE SEJD SARL

FIGUERAS BUSINESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 91111،

TANGER MAROC
 FIGUERAS BUSINESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 شاضع 
يامن الطاأق 2 ضقم 4 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.112549

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي1   2122 يناير   (7 املؤضخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

طاهري محمد كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   14 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2111.
3(3I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

Bien être Médical SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26111، SETTAT MAROC
 Bien être Médical SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
السفلي سيدي مومن شاضع محمد 

ألفرج زنقة الهدى الرقم 92 - 
21111 الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538(39

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Bien  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. être Médical SARL AU
 AUTRES : غرض الشركة أإيجاز
 COMMERCES DE DETAIL EN

.MAGASIN SPECIALISE
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
محمد  شاضع  مومن  سيدي  السفلي 
ألفرج زنقة الهدى الرقم 92 - 21111 

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : الصالحي  السيد محمد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الصالحي عنوانه)ا) 
 4 طاأق   (9 عماضة  النخي1  اقامة 
شقة 7) سيدي مومن 21111 الداض 

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصالحي عنوانه)ا) 
 4 طاأق   (9 عماضة  النخي1  اقامة 
 21111 مومن  سيدي   (7 شقة 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 586)).
3(4I

SOFITA

SAFE CLEANING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

SOFITA
 AVENUE EL OUROUBA N°31
 B.P 261 SAFI ، 46111، SAFI

MAROC
SAFE CLEANING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي كلم 6،5 

طر3ق داض �صي عي�صى - 46111 آسفي 
املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.2385
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  5) ماضس 2122  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SAFE CLEANING الشر3ك الوحيد 
دضهم   111.111 ضبسمالها  مبلغ 
 6،5 كلم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا1 
طر3ق داض �صي عي�صى - 46111 آسفي 

املغرب نتيجة ل : عدم انطالق مزاولة 
النشاط التجاضي.

و حدد مقر التصفية ب كلم 6،5 
طر3ق داض �صي عي�صى - 46111 آسفي 

املغرب. 
و عي1:

و  الغماز  واص1  السيد)ة) 
التوباد  جب1  زنقة   123 عنوانه)ا) 
املغرب  آسفي   46111 السعادة  حي 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أآسفي  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 266.

3(5I

EVOLUTION CONSEIL

TRAVAUX FINIST HABITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 41111، MARRAKECH
MAROC

 TRAVAUX FINIST HABITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 12 

اقامة املسودي زنقة موض3طانيا جليز 
مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123913

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TRAVAUX FINIST HABITA
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العمومية واالشغال املتعددة .
 12 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 
اقامة املسودي زنقة موض3طانيا جليز 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111 : السيد ضز3قي عبد الغني 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ضز3قي عبد الغني عنوانه)ا) 
س 112 شقة 3-6 ض3اض ز3تونة شطر 

ب مكناس 41111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ضز3قي عبد الغني عنوانه)ا) 
س 112 شقة 3-6 ض3اض ز3تونة شطر 

ب مكناس 41111 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   23 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 57)34).
3(6I

CABINET BAHMAD

NASLI HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 
ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 
ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
NASLI HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش أالزا عماضة د) شقة 21، 

جليز - 41111 مراكش املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.((7545

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 12 فبراير 2122 تم تحو13 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة  »إقامة مراكش أالزا عماضة د) 

21، جليز - 41111 مراكش املغرب« 

»إم  أمركز  األول  الطاأق   2 »ب  إلى 

مراكش   41111  - شاضع م،  أيزنس« 

املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 342811.

3(7I

CABINET BAHMAD

NASLI HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 

ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 

ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

NASLI HOLDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ب 2 

الطاأق األول أمركز »إم أيزنس« 

شاضع م ، - 41111 مراكش املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.((7545

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2122 فبراير   12 في  املؤضخ 

املصادقة على :

سني  محمد  )ة)  السيد  تفو3ت 

من  اجتماعية  حصة   ( سليطي1 

)ة)  حصة لفائدة السيد   251 بص1 

محمد سني سليطي1 أتاض3خ 12 فبراير 

.2122

سني  محمد  )ة)  السيد  تفو3ت 
من  اجتماعية  حصة   ( سليطي1 
)ة)  حصة لفائدة السيد   251 بص1 
فبراير   12 أتاض3خ  يوسفي  محاسن 

.2122
سني  محمد  )ة)  السيد  تفو3ت 
سليطي1 ) حصة اجتماعية من بص1 
بمينة  )ة)  251 حصة لفائدة السيد 

القاسمي أتاض3خ 12 فبراير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134281.
3(8I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

ADELINE IMMO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شاضع سيدي عبد الرحما1 
الشقة ) ، 21211، الداض البيراء 

املغرب
 ADELINE IMMO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 332 شاضع 
اأراهيم الروداني الطاأق 5 الشقة 
21 إقامة الر3حا1 املعاض3ف - 1111 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538.37(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ADELINE IMMO MAROC

الشراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 
بو غير  املوسمي  التأجير،  بو  البيع   ،
 ، املفروش  بو  العاضي   ، املوسمي 
للعقاضات املبنية بو غير املبنية ؛. إداضة 

جميع العقاضات..
 332  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 5 الطاأق  الروداني  اأراهيم  شاضع 
الشقة 21 إقامة الر3حا1 املعاض3ف - 

1111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 111 : الشركة ج.ي.ك.ا اموبيليي 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اموبيليي  ج.ي.ك.ا  الشركة 
 94351 نوزي  زنقة   44 عنوانه)ا) 

فيليي سوض ماض1 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مليكة يعو زوجة بديلي1 
 94351 نوزي  زنقة   44 عنوانه)ا) 

فيليي سوض ماض1 فرنسا
السيد بديلي1 جا1 إمي1 جوز3ف 
 94351 نوزي  زنقة   44 عنوانه)ا) 

فيليي سوض ماض1 فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9367)8.
3(9I

GESTION ALJANOUB

SKYLINE IMPORT EXPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
GESTION ALJANOUB

زنقة تطوا1 حي السعادة عماضة ضقم 
2 الطاأق الثالث العيو1 ، 71111، 

العيو1 املغرب
 SKYLINE IMPORT EXPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 8)) 
تجزئة موالي ضشيد مجموعة ل 
العيو1 - 71111 العيو1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41917
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SKYLINE IMPORT EXPORTS
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الحيوانات  و  اإلأ1  تسمي1   , تربية   ,
بنواع  جميع  تسو3ق   , أيع   , شراء   ,
,املاعز  ,الجمال  األأقاض   , املوا�صي 

والدواجن ....
عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 8)) 
ل  مجموعة  ضشيد  موالي  تجزئة 

العيو1 - 71111 العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
ماعينيا  الحسن  موالي  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   511  :

للحصة.
السالم  املختاض  اميليد  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   511  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ماعينيا  الحسن  موالي  السيد 
العيو1  الدشيرة  قيادة  عنوانه)ا) 

71111 العيو1 املغرب.
السالم  املختاض  اميليد  السيد 
تجكجة   99336 تجكجة  عنوانه)ا) 

موض3تانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
ماعينيا  الحسن  موالي  السيد 
العيو1  الدشيرة  قيادة  عنوانه)ا) 

71111 العيو1 املغرب
السالم  املختاض  اميليد  السيد 
تجكجة   99336 تجكجة  عنوانه)ا) 

موض3تانيا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 843/2122.
321I

SCS GLOBAL

SCS GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

SCS GLOBAL

39 شاضع لالياقوت الطاأق 5 ، 

21111، الداض البيراء املغرب

SCS GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 39 شاضع 

لالياقوت الطاأق 5 - 21111 

الداضالبيراء املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.4(5875

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 

 SCS شركة ذات املسؤولية املحدودة

 111.111 ضبسمالها  مبلغ   GLOBAL

 39 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 

 21111  -  5 شاضع لالياقوت الطاأق 

 : ل  نتيجة  املغرب  الداضالبيراء 

تصفية حبية.

 39 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 21111  -  5 شاضع لالياقوت الطاأق 

الداضالبيراء املغرب. 

و عي1:

السيد)ة) قدير عكا1 و عنوانه)ا) 

66 شاضع  7 شقة  اقامة التميز طاأق 

 21111 س  ص  الخامس  محمد 

)ة)  كمصفي  املغرب  الداضالبيراء 

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: 39 شاضع لالياقوت الطاأق 5 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم )948)8.

321I

DABOUSS GAT SAHARA

DABOUSS GAT SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DABOUSS GAT SAHARA

تجزئة حي الحسن أن املهدي شاضع 

احمد أال فر3ج ضقم 218 أوجدوض ، 

71111، أوجدوض املغرب

DABOUSS GAT SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حي الحسن أن املهدي شاضع احمد 

أالفر3ج ضقم 218 أوجدوض - 71111 

أوجدوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41889

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DABOUSS GAT SAHARA

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التجاضة   , العامة  االشغال  و  البناء 

العامة االستيراد و التصدير .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

احمد  املهدي شاضع  أن  الحسن  حي 

 71111  - أوجدوض   218 أالفر3ج ضقم 

أوجدوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد دأوس : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : العيني1 ض3كاط  السيد ماء 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  دأوس  احمد  السيد 
زنقة املراأطي1 أوجدوض   3 حي الخير 

71111 أوجدوض املغرب.

ض3كاط  العيني1  ماء  السيد 

أن  الحسن  موالي  حي  عنوانه)ا) 
أوجدوض   71111 أوجدوض  املهدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  دأوس  احمد  السيد 
زنقة املراأطي1 أوجدوض   3 حي الخير 

71111 أوجدوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 821/2122.

322I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ETABLISSEMENT AL-
MASJID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو3ت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم ألوك 2 ضقم 17 السماضة 

ES-SMARA MAROC ،72111 ،

STE ETABLISSEMENT AL-

MASJID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV SIDI وعنوا1 مقرها اإلجتماعي

 AHMED ERGUIBI N° 15 ES

SEMARA - 72111 السماضة املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.73bis

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2122 ماضس   28 في  املؤضخ 

املصادقة على :

النجلة  لال  )ة)  السيد  تفو3ت 

من  اجتماعية  حصة   12.431 عوبا 

حصة لفائدة السيد   12.431 بص1 

 28 موالي البشير الشرفي أتاض3خ  )ة) 

ماضس 2122.
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تفو3ت السيد )ة) موالي سيد مو 

الشرفي 12.431 حصة اجتماعية من 

حصة لفائدة السيد   12.431 بص1 

 28 موالي البشير الشرفي أتاض3خ  )ة) 

ماضس 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالسماضة أتاض3خ 29 ماضس 

2122 تحت ضقم 75/2122.

323I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ESSON TRAV«
إعال1 متعدد القراضات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24111، الجديدة املغرب

»ESSON TRAV« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: السفلي 

الشقة ضقم 9، تجزئة ضضا، الجديدة 

- 24111 الجديدة املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.(9(65

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 21 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

السيد  تفو3ت  على  املصادقة   1-

في  حصصه  جميع  املحاسبي  يونس 

اجتماعية  حصة   (1111( الشركة 

لفائدة السيد حسن نعما1. -2 تعيي1 

وحيد  كمسير  نعما1  حسن  السيد 

للشركة بعد استقالة السيد يونس 

املحاسبي.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 14-7-6: الذي ينص على 

نعما1  السيد حسن  يملك   - مايلي: 

الشركة.  في  إجتماعية  حصة  الف 

يعي1 السيد حسن نعما1 كمسير   -

وحيد للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 24 ماضس 

2122 تحت ضقم 27643.

324I

SOLOEXPRESS

PRONOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

PRONOV

77 زنقة محمد سميحة طاأق 11 

ضقم 57 الداض البيراء ، 21411، 

CASA MAROC

PRONOV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة طاأق 11 ضقم 

57 الداض البيراء - 21411 الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538145

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PRONOV

غرض الشركة أإيجاز : تجاضة عبر 

األنترنت.

زنقة   77  : عنوا1 املقر االجتماعي 

 57 ضقم   11 طاأق  سميحة  محمد 

الداض البيراء - 21411 الداض البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : زغنا1  شرف  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زغنا1  شرف  السيد 
 5 شقة   6 عماضة  الخوزامى  تجزئة 
األلفة 21212 الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  زغنا1  شرف  السيد 
 5 شقة   6 عماضة  الخوزامى  تجزئة 
األلفة 21212 الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 457)).
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»K.S.M TRAV«
إعال1 متعدد القراضات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24111، الجديدة املغرب

»K.S.M TRAV« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: ضقم 4)3، 
تجزئة القدس، الجديدة - 24111 

الجديدة املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.(786(

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 3) ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على تفو3ت السيد شر3ف 
الشركة  في  حصصه  جميع  قاسمي 
لفائدة  اجتماعية  حصة   (1111(
السيد عبد هللا الببكروي. -2 تعدي1 
نشاط الشركة إلى: -التجاضة. -أيع مواد 
مختلفة  -بشغال  أالجملة.  الغذائية 
والبناء. -3 نق1 مقر الشركة من:ضقم 

الجديدة  القدس،  تجزئة   ،3(4

السفلي1 تجزئة   ،9( مربب ضقم  إلى: 

الزهر، عماضة GHA5، الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي ينص على   :2-6-7 أند ضقم 

 - مايلي: تعدي1 أنود بنشطة الشركة 

حصص الشركاء - مقر الشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 24 ماضس 

2122 تحت ضقم 27644.

326I

BOUSSOLE CONSEIL

ELVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاو3ة زنقة أيني1 و شاضع عبد 

املومن ، 21361، الداضالبيراء 

املغرب

ELVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 181 شاضع 

غاندي، إقامة بمي1 ) - 21126 الداض 

البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.48(8((

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 11 فبراير 2122 تقرض إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

شاضع   378 و الكائن أالعنوا1   ELVE

الطاأق األض�صي  السفير اأن عائشة، 

الجهة اليمنى - 21291 الداض البيراء 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

ديا1 وديا1 سعيد وخالد.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819275.

327I
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CABINET BAHMAD

Gourmet Collections
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 
ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 
ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
Gourmet Collections شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش أالزا عماضة د) شقة 21، 

جليز - 41111 مراكش املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(((395

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
املؤضخ في 11 فبراير 2122 تم تحو13 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  »إقامة مراكش أالزا عماضة د) 
21، جليز - 41111 مراكش املغرب« 
5 الطاأق الثاني  4 و  إلى »مكتب ضقم 
من املركز »مايدا1« شاضع م - 41111 

مراكش املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134279.
328I

CABINET BAHMAD

Gourmet Collections
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 
ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 
ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
Gourmet Collections شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكتب 
ضقم 4 و 5 الطاأق الثاني من املركز 
»مايدا1« شاضع م - 41111 مراكش 

املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(((395

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تعيي1  املؤضخ في 11 فبراير 2122 
سني  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

سليطي1 نبي1 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134279.
329I

G.C.M Consulting group

STE AMAZIGH TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

G.C.M Consulting group
 rue tata almou midelt ، 12

54351، ميدلت املغرب
 STE AMAZIGH TELECOM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

 BARAM وعنوا1 مقرها اإلجتماعي
 MIDELT - AIT IZDEG - 54351

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
3(4(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AMAZIGH TELECOM

 TRAVAUX : غرض الشركة أإيجاز
.DIVERS OU CONSTRUCTION

 BARAM : عنوا1 املقر االجتماعي
 MIDELT - AIT IZDEG - 54351

ميدلت املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أرم  اقجي عنوانه)ا)  السيد عز3ز 
ميدلت   54351 ميدلت  ازدك  ايت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أرم  اقجي عنوانه)ا)  السيد عز3ز 
ميدلت   54351 ميدلت  ازدك  ايت 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 االأتدائية أميدلت أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 88.

331I

FICASUD

MENZEH AGDAL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 41111، MARRAKECH

MAROC
 MENZEH AGDAL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موالي الحسن إقامة البردعي عماضة 
ب ضقم 12 جيليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.81911

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 فبراير   24 في  املؤضخ 

املصادقة على :

عبداللطيف  )ة)  السيد  تفو3ت 

من  اجتماعية  حصة   333 صندي1 

السيد  لفائدة  حصة   1.111 بص1 

فبراير   24 محسن مربوح أتاض3خ  )ة) 

.2122

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   (4 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2968.

33(I

CABINET BAHMAD

YD BABA-AHMED RENTALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 

ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش أالزا عماضة د ) شقة 

ب 21 الطاأق الثاني جليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

 YD BABA-AHMED RENTALS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش أالزا عماضة د) شقة 21، 

جليز - 41111 مراكش املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.99327

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

املؤضخ في 18 دجنبر 2121 تم تحو13 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة  »إقامة مراكش أالزا عماضة د) 

21، جليز - 41111 مراكش املغرب« 

 »3 ح  م  »كنزة  املسمى  »امللك  إلى 

جماعة  تحناوت  دائرة  الحوز  اقليم 

 41111  - اغواطيم  تامصلوحت 

مراكش املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134278.

332I
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AMG CONSULTING

MARSMA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

AMG CONSULTING

 BD LA GRANDE CEINTURE 34(

 HAY MOHAMMADI ، 21111،

CASABLANCA MAROC

MARSMA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الرحي عماضة 49 شقة 6) عي1 

السبع - 21311 الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538357

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARSMA TRANS

استراد و   : غرض الشركة أإيجاز 

أي1  والطرود  البرائع  نق1  تصدير 

البلدا1.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

عي1   (6 شقة   49 عماضة  الرحي 

الداضالبيراء   21311  - السبع 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : حسن  صاحب  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حسن  صاحب  السيد 
املنرر  حي   22 ضقم  كماليا  تجزئة 
الداضالبيراء   21311 الجمي1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حسن  صاحب  السيد 
املنرر  حي   22 ضقم  كماليا  تجزئة 
الجمي1 21311 الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9359)8.

333I

MAROSTID

MAROSTID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

MAROSTID
 rue soumaya, résidence

 shehrazade 3, 5ème étage,
 numéro 22 palmiers، 21341،

casablanca maroc
MAROSTID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : زنقة 

سمية، شهرزاد 3،طاأق 5، ضقم 22 
النخيpalmiers( 21341( 1 الداض 

البيراء املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.435835

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1   2122 يناير   16 املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية   MAROSTID
محدودة ذات الشر3ك الوحيد مبلغ 
وعنوا1  دضهم   11.111 ضبسمالها 
سمية،  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
النخي1  5، ضقم 22  3،طاأق  شهرزاد 
البيراء  الداض   palmiers( 21341(
و  التمو13  لصعوبة  نتيجة  املغرب 

املنافسة.

و عي1:

الحاتمي  عبدالرحما1  السيد)ة) 

 12152 حدائق اكم   23 و عنوانه)ا) 

سيدي يحيي زعير املغرب كمصفي )ة) 

للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة  وفي   2122 يناير   16 أتاض3خ 
 22 ضقم   ،5 3،طاأق  سمية، شهرزاد 

الداض   palmiers( 21341(1النخي

البيراء املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2122 تحت ضقم 5)73.

334I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DC INVEST IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شاضع موالي الحسن اقامة البردعي 

عماضة ب الشقة ضقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

DC INVEST IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحر3ة شاضع موالي الحسن اقامة 

البردعي ضقم 12 جيليز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124187

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DC  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. INVEST IMMO
تأجير   : أإيجاز  الشركة  غرض 
السلع  تشغي1  املفروشة  العقاضات 

والخدمات.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اقامة  الحسن  موالي  شاضع  الحر3ة 
 41111  - جيليز   12 ضقم  البردعي 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 CHENOUF DJAMEL : السيد 
111 حصة أقيمة 111 دضهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 CHENOUF DJAMEL السيد 
 ROUTE DE  63( عنوانه)ا) 

GRAVES 69481 ANSE فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 CHENOUF DJAMEL السيد 
 ROUTE DE  63( عنوانه)ا) 

GRAVES 69481 ANSE فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134332.
335I

PROXY FINANCE

أفريك كار بارت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
زاو3ة شاضع يعقوب املنصوض و شاضع 

عالل الفا�صي ، عماضة ضقم 24 
)فراء الصفوة) ، الطاأق الثالث ، 
مكتب ضقم 23 ، 41111، مراكش 

املغرب
بفر3ك كاض أاضت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 39 شاضع 
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اللة الياقوت الطاأق الخامس 
شقة د الداضالبيراء - 21111 

الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
478777

 17 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 بكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بفر3ك   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

كاض أاضت.
غرض الشركة أإيجاز : أيع و شراء 

بجزاء السياضات بو قطع الغياض
.

39 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت الطاأق الخامس شقة د 
الداضالبيراء - 21111 الداضالبيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : مروا1  السيد صطيف 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صطيف مروا1 عنوانه)ا) 
مراكش   521 حي إز3كي الجديد ضقم 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صطيف مروا1 عنوانه)ا) 
مراكش   521 حي إز3كي الجديد ضقم 

41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

نونبر 2121 تحت ضقم 27126.

336I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

NEW AGRI PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC

NEW AGRI PROJECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها االجتماعي قصر 

تيطاف مدغر الرشيدية - 52111 
الرشيدية املغرب.

تقليص هدف الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي -

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 23 ماضس 2122 تم حذف 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :
املتاجرة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 55).
337I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SALAMA PALME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر3ك
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC

SALAMA PALME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
أودنيب - 52111 الرشيدية املغرب.

وفاة شر3ك
ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 25 ماضس 2122 تم اإلعالم 
و  ميرة  أن  خديجة  الشر3ك  أوفاة 
 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع 
يونيو   12 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

2121 أالشك1 األتي :
 ، الدين  جمال  علي  السيد)ة) 

1.111 حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 56).
338I

ائتمانية ميسيو1 كونساي

ATLAS ENERGY أطلس إينيرجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

ائتمانية ميسيو1 كونساي
49، زنقة لوضيي ضوز، عي1 السبع ، 

21591، الداض البيراء املغرب
 ATLAS ENERGY بطلس إينيرجي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 
الحديقة إقامة 2، الطاأق 3، ضقم 
64، عي1 السبع - 21251 البيراء 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -.
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2121 دجنبر   28 في  املؤضخ 
أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
بي  دضهم«   5.111.111« قدضه 
إلى  دضهم«   11.111.111« من 
طر3ق  عن  دضهم«   15.111.111«
الشركة  ديو1  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقداض و املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

دجنبر 2121 تحت ضقم 8398)8.
339I

كافكونطا

 OASIS HARMONY IMMO-
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

كافكونطا
182 شاضع بنوال ، 21361، 

الداضالبيراء املغرب
 OASIS HARMONY IMMO-
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مح1 

تجاضي أالطاأق األض�صي تجزئة البدض 
عي1 السبع - - 21411 الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
534473

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OASIS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.HARMONY IMMO- SARL AU
غرض الشركة أإيجاز : : اإلنعاش 

العقاضي- تسيير وكراء العقاضات.
مح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
تجاضي أالطاأق األض�صي تجزئة البدض 
عي1 السبع - - 21411 الداض البيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 : دحماني  الرحيم  عبد  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دحماني  الرحيم  عبد  السيد 
تجزئة منررنا سيدي   72 عنوانه)ا) 
البيراء  الداض   21521 معروف- 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
دحماني  الرحيم  عبد  السيد 
تجزئة منررنا سيدي   72 عنوانه)ا) 
البيراء  الداض   21521 معروف 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم )794.
341I

STE L R B CAR SARL AU

L R B CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE L R B CAR SARL AU
 HAY NAHDA 2 N° 52 TIFLET ،

15411، TIFLET MAROC
L R B CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي النهرة 
2 ضقم 52 تيفلت - 15411 تيفلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
1219

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 L R B  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CAR
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو1 سائق..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 15411  - تيفلت   52 ضقم   2 النهرة 

تيفلت املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : ألغول  ضاضية  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 1111  : ألغول  ضاضية  السيدة 

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ألغول  ضاضية  السيدة 

تيفلت   192 ضقم   13 السالم  حي 

15411 تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ألغول  ضاضية  السيدة 

تيفلت   192 ضقم   13 السالم  حي 

15411 تيفلت املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أتيفلت  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 372.

34(I

Agence Fiduciaire BASMA COM

ASRIH CA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

شاضع محمد الخامس،41 

إقامة دنيا،الجناح ب،الطاأق 

الخامس،الرقم 22 ، 91121، طنجة 

املغرب

ASRIH CA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موالي علي الشر3ف،28 الطاأق 

الرابع،الرقم 11 - 91171 طنجة 

املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.89877

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 28 دجنبر 2121 تم تعيي1 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

خو�صي حمزة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   26 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 238583.

342I

A.Y JURIS

MAB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

A.Y JURIS
 LOT LAATARES 112 N4

 SKHIRATE ، 12141، SKHIRATE
MAROC

MAB TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
عي1 لحياة 3 ضقم 45 الصخيرات - 

12151 الصخيرات املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.92139

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تحو13  نونبر 2122  املؤضخ في 18 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 45 ضقم   3 لحياة  عي1  »تجزئة  من 
الصخيرات   12151  - الصخيرات 
 11 »إقامة لشي1 عماضة  إلى  املغرب« 
 12151  - والد مطاع تماضة   12 شقة 

تماضة املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   25 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 121156.
343I

BOUSSOLE CONSEIL

DINACARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاو3ة زنقة أيني1 و شاضع عبد 
املومن ، 21361، الداضالبيراء 

املغرب
DINACARE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 

عمر السالوي الطاأق 2، الشقة )) - 
21141 الداض البيراء املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.48543(

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

املؤضخ في 4) ماضس 2122 تم تحو13 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ،2 الطاأق  زنقة عمر السالوي   (6«

البيراء  الداض   21141  -  (( الشقة 
انتركوسطو  زنقة   11« إلى  املغرب« 

حمزة،  إقامة  التغازوت  وزنقة 

الشقة 21 - الطاأق 6 - 21251 الداض 

البيراء املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9463)8.

344I

CHAMS-TRANSRERT

CHAMS-TRANSRERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMS-TRANSRERT

92 مراب ضقم 2 زنقة ب )3 حي ال�صي 

لخرر ، 61111، وجدة املغرب

CHAMS-TRANSRERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 

التجاضي ضقم 2 الكائن أحي ال�صي 

لخرر الزنقة ب 32 ضقم 92 - 

61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

3889(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CHAMS-TRANSRERT
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صرف   : أإيجاز  الشركة  غرض 
العمالت.

املح1   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ال�صي  أحي  الكائن   2 ضقم  التجاضي 
لخرر الزنقة ب 32 ضقم 92 - 61111 

وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : السيد مصطفى احسن 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى احسن عنوانه)ا) 
حي ال�صي لخرر تجزئة امشيوض زنقة 
وجدة   61111  (5 ضقم   ( املعراج 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى احسن عنوانه)ا) 
حي ال�صي لخرر تجزئة امشيوض زنقة 
وجدة   61111  (5 ضقم   ( املعراج 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   12 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 55).
345I

sofoget

ANATRA TOOLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14111، kenitra maroc
ANATRA TOOLS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
دواض حدادة عز3ب شرفة بوالد طالب 

- 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

64773

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANATRA TOOLS

غرض الشركة أإيجاز : أيع عقاقير

بشغال عامة و بعمال أناء.

عنوا1 املقر االجتماعي : القنيطرة 

دواض حدادة عز3ب شرفة بوالد طالب 

- 14111 القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : شر3ف  مصطفي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : شر3ف  إيما1  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : السيد مصطفي شر3ف   

أقيمة 111 دضهم.

 511  : شر3ف  إيما1  السيدة 

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفي شر3ف عنوانه)ا) 

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)  شر3ف  إيما1  السيدة 

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفي شر3ف عنوانه)ا) 

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 29 ماضس 

2122 تحت ضقم 91891.

346I

sofoget

 SAID PESCA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14111، kenitra maroc
 SAID PESCA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 شاضع موالي عبد العز3ز إقامة 
موالي عبد العز3زضقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
64515

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAID  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.PESCA IMPORT EXPORT
و  أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع مواد غدائية
استيراد و تصدير

تجاضة عامة.
عنوا1 املقر االجتماعي : القنيطرة 
إقامة  العز3ز  عبد  موالي  شاضع   59
 14111  -  4 العز3زضقم  عبد  موالي 

القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : ألعيد  او  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1111  : ألعيد  او  السيد سعيد   
أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد او ألعيد عنوانه)ا) 
سيدي سليما1 ----- سيدي سليما1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد او ألعيد عنوانه)ا) 
---- سيدي سليما1  سيدي سليما1 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 19 ماضس 

2122 تحت ضقم 91664.
347I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

FADEL SAHARA TOURS
إعال1 متعدد القراضات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع ضقم 32 العيو1 ، 
71111، العيو1 املغرب

FADEL SAHARA TOURS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: شاضع مكة 
ضقم 225 - - العيو1 املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.(5379

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 25 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي   :11 ضقم  قراض 
غير  العام  االجتماع  أقراض  مايلي: 
الشركة  غرض  تحديد  العادي 
بو  السفر  تنظيم  التالي:  النحو  على 
بو  الجماعية  بو  الفردية  اإلقامات 
تقديم  النشاط  هذا  منتجات  أيع 
بثناء  تقديمها  يمكن  التي  الخدمات 
وجه  وعلى   ، اإلقامات  بو  الرحالت 
تذاكر  وإصداض  حجز  الخصوص 
عمالئها  عن  نياأة  والتأجير   ، النق1 
وحجز الغرف في   ، ووسائ1 النق1   ،
وإصداض   ، السياحي  اإليواء  منشآت 
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التمو3ن.  قسائم  بو   / و  اإلقامة 
تقديم الخدمات املتعلقة أاالستقبال 
الخصوص  وجه  وعلى  السياحي 
املد1  وز3اضات  الحلقات  تنظيم 
وخدمة  التاض3خية  واملعالم  واملواقع 

املرشدين واملرشدين السياحيي1
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :11 ضقم  أند 
مايلي: إنتاج بو أيع الطرود السياحية 
أتنظيم  املتعلقة  العمليات  وبداء   ،
 ، املماثلة  األحداث  بو  املؤتمرات 
وكذلك األنشطة السياحية املتعلقة 
األسماك  وصيد  والصيد  أالر3اضة 
والجبال والفعاليات الفنية والثقافية 
 بو 

ً
، حيث تشم1 جميع عملياتها كال

جزئًيا من الخدمات املنصوص عليها 
في ب و ب و ج من هذه املادة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 842/2122.
348I

BUREAU NAJAH

 NMISS PRODUITS
ALIMENTAIRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

BUREAU NAJAH
شاضع األمير موالي عبد هللا ضقم 7) 
العيو1 ، 71111، العيو1 املغرب

 NMISS PRODUITS
ALIMENTAIRES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي حي املسيرة 
زنقة 6) ضقم 5)) العيو1 - 71111 

العيو1 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.35463

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   24 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الرخام  وتجاضة  وتوزيع  صناعة 

 - التشجير   - العامة  بشغال البناء   -

اإلستيراد والتصدير - التجاضة العامة 

- خدمات متعددة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 841.

349I

FLASH ECONOMIE

GEPEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

شركة جيپيكس

 GEPEX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

دضهم 111111,11 ضبسمالها

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى  )ـ 

شركاء  قرض   15/12/2122 أتاض3خ 

ذات  شركة  جيپيكس  شركة 

ضبسمالها  املحدودة  املسؤولية 

حصة   1111 مقسم إلى   ،  111111

اجتماعية أقيمة 111 دضهم للحصة، 

جاأر  شاضع   (3  : اإلجتماعي  مقرها 

الثباضي، الطاأق 2، ضقم4، املعاض3ف، 

الداض البيراء ما يلي :

الزضوالي  السيد سعد  استقالة   -

أوخال من منصبه كمدير مشاضك.

سيدي  السيد  تعيي1  إعادة   -

حميد الزضوالي أوخال مديرا مشاضكا 

للشركة لفترة غير محددة.

مندو1  جمال  السيد  تعيي1   -

غير  لفترة  للشركة  مشاضكا  مديرا 

محددة. 

األسا�صي  القانو1  تجديد   -

بعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

أتاض3خ 51/12/2122.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

أالداض  التجاض3ة  للمحكمة  الربط 

تحت  أتاض3خ22/13/2122  البيراء 

ضقم 8)85)8

351I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

MKF AGROU PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave mohammed diouri
 n°5 kenitra ، 14111، kenitra

MAROC
MKF AGROU PRODUCTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع )3 
ماضتر أن محمد مكتب2 فالفلوضي 

ضس ض3اض ز3تو1 القنيطرة - 14111 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
64737

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MKF  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AGROU PRODUCTS
- استيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

وتصدير
املنتجات  وتوزيع  تسو3ق   -

الغذائية
- تجاضة.

 3( عنوا1 املقر االجتماعي : شاضع 
فالفلوضي  مكتب2  محمد  أن  ماضتر 
ضس ض3اض ز3تو1 القنيطرة - 14111 

القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 411  : محمد  العمراني  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 411  : كمال  العمراني  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد العمراني عبدالفتاح : 211 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العمراني محمد عنوانه)ا) 
سيدي  عمرا1  اوالد  الشمامة  دواض 

أنوض 24353 سيدي أنوض املغرب.
العمراني كمال عنوانه)ا)  السيد 
سيدي  عمرا1  اوالد  الشمامة  دواض 

أنوض 24353 سيدي أنوض املغرب.
عبدالفتاح  العمراني  السيد 
عنوانه)ا) دواض الشمامة اوالد عمرا1 
أنوض  سيدي   24353 أنوض  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العمراني محمد عنوانه)ا) 
سيدي  عمرا1  اوالد  الشمامة  دواض 

أنوض 24353 سيدي أنوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 28 ماضس 

2122 تحت ضقم 1318.
35(I

FLASH ECONOMIE

SICOTREIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

شركة سيكوطر13
SICOTREIL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تصفية وح1 الشركة

أمقت�صى عقد عرفي مؤضخ أتاض3خ 
شركة  شركاء  قرض   13/12/2122
سيكوطر13 ذات املسؤولية املحدودة 
مقرعا  دضهم،   1181111 ضبسمالها 
الزضقطوني،  شاضع   (85 االجتماعي 

الداض البيراء ما يلي: 
- تصفية وح1 الشركة. 

والذي   ، - ح1 شركة سيكوطر13 
يسري اعتباًضا من 31.11.2122.

 ، سليما1  أرادة  السيد  تعيي1   -
 BE ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام1 
شاضع  و الساكن ب85)   ،  551364
الزضقطوني الداض البيراء ، كمصفي 

للشركة.
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شاضع   (85 التصفية:  مكتب   -
الزضقطوني، الداض البيراء.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
تحت   24/13/2122 أتاض3خ  البيراء 

ضقم )896)8 

352I

SAHEL CONSULTING

MAGRIW SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 71111، LAAYOUNE
MAROC

MAGRIW SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

والي لعهد ضقم 84) العيو1 71111 
العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41851

 22 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAGRIW SERVICES
انشاء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسير مطعم .............
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 71111 العيو1   (84 والي لعهد ضقم 

العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الرحما1  عبد  اأوهوي  السيد 
امكالة  زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 

ضقم 19 71111 العيو1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحما1  عبد  اأوهوي  السيد 
امكالة  زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا) 

ضقم 19 71111 العيو1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 792.

353I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 sociéte exploitation mines
)et carrières -sud (SMC-sud

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41111،
chichaoua MAROC

 sociéte exploitation mines et
carrières -sud (SMC-sud) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز 

ملزوضية جماعة ملزوضية , عمالة 
إقليم شيشاوة. - 41111 شيشاوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2169
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 sociéte : اإلقتراء أمختصر تسميتها

 exploitation mines et carrières

.(-sud (SMC-sud

غرض الشركة أإيجاز : -1 مشغ1 

محجر أاالت ميكانيكية.

-2 عام1 املناجم بو التعدين.

-3 تاجر مواد البناء أالتفصي1.

إنشاءات  بو  بعمال  مقاول   4-

مختلفة.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

عمالة   , ملزوضية  جماعة  ملزوضية 

شيشاوة   41111  - شيشاوة.  إقليم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 341  : محمد  البودالي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد موالي هشام الدهبي : 331 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد الحسي1 شبح : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البودالي محمد عنوانه)ا)  السيد 

شيشاوة  ملزوضية  ملزوضية  دواض 

41111 شيشاوة املغرب.

الدهبي  هشام  موالي  السيد 
 424 ضقم  الزهراء  تجزئة  عنوانه)ا) 

شيشاوة 41111 شيشاوة املغرب.

عنوانه)ا)  شبح  الحسي1  السيد 
33) املحاميد مراكش  4 ضقم  سعادة 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البودالي محمد عنوانه)ا)  السيد 

شيشاوة  ملزوضية  ملزوضية  دواض 

41111 شيشاوة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أامنتانوت أتاض3خ 25 ماضس 

2122 تحت ضقم 61/2122.

354I

FLASH ECONOMIE

ZARIMMO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

ZARIMMO MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

ضبسمالها :111.111.11 دضهم

مقرها اإلجتماعي: 47) اقامة 

افا-الطاأق 2 -مكتب ضقم 24 شاضع 

املقاومة - الداض البيرـاء

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

488743

ضفع ضبسمال الشركة

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ أتاض3خ 21 بأر13 2121 قرض

من  الشركة  ضبسمال  ضفع   

 2.982.111 إلى  دضهم   111.111

دضهم من خالل إنشاء 28821 حصة 

بشير  للسيد  أالكام1  مخصصة 

أنعشو 

املال  ضبس  في  الز3ادة  هذه 

املقدضة  األضض  مساهمة  مع  تتوافق 

موضوع  هو  بي   2،882،111.11 أـ 

مساهمة عينية للشركة وفقا ألحكام

املادة 78 من القانو1 5 - 96 بشأ1 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركات 

ضقم  أالقانو1  املكملة  والتعديالت 

21-15 والقانو1 11-21

الربسمال هو كما يلي:

أنعشو  بشير  السيد   *

2،982،111.11 دضهم 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يونيو 2121 تحت ضقم 3)3)78 

355I
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FLASH ECONOMIE

HOME FIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 21111،

CASABLANCA MAROC

HOME FIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 55 ممر 

GYGNE حي املستشفيات - 21111 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5377(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOME : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FIT

مدضب   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

التمر3ن  مواقع  جميع  في  ض3ا�صي 

الجماعات  و  والجمعيات  لألفراد 

والشركات والر3اضيي1 مستوى عالي 

,استغالل القاعات الر3اضية

-بنشطة الجمباز من حيث الشك1 

والقوة ،قاعة كمال االجسام,، دضوس 

بنشطة   ، أدنية  لياقة   ، جماعية 

جميع   ، ترفيه   ، األعماض  لجميع 

البدنية  أاللياقة  املتعلقة  األنشطة 

التدض3ب   ، ،أيع امللحقات واملنتجات 

االسترخاء   ، و في الخاضج   ، في املنزل 

تأجير فترات   ، التدليك   ، الساونا   ،
زمنية ، ضقص 

واملنتجات  الغذائية  املواد  أيع 
وتشغي1  وإداضة  إنشاء  الغذائية 
الرفاهية  تقديم  الصحية  املراكز 
متنوعة  خدمات   ، خاصي1  لعمالء 
في مجاالت اللياقة البدنية والر3اضة 

والصحة..
ممر   55  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 21111  - حي املستشفيات   GYGNE

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : أوزختي  ياسي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوزختي  ياسي1  السيد 
اقامة سفيا1 ع ا 11 شقة 13 سيدي 
البيراء  الداض   21111 معروف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أوزختي  ياسي1  السيد 
اقامة سفيا1 ع ا 11 شقة 13 سيدي 
البيراء  الداض   21111 معروف 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 11113.

356I

موثق

 SPHINX DE «
 DEVELOPPEMENT
 TOURISTIQUE ET

»HOTELIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

موثق
اقامة القصر عماضة د, زاو3ة 

شاضع يعقوب املنصوض و شاضع 
غاندي الدالرالبيظاء ، 21271، 

الداضالبيظاء املغرب

 SPHINX DE «
 DEVELOPPEMENT

 »TOURISTIQUE ET HOTELIER
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: 267، 
شاضع الزضقطوني، الطاأق األول، 
حي ضاسي٬1 21211 الداض البيراء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.((4539
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )3 يناير 2122
األسا�صي  النظام  مالءمة  تقرض 
القانو1:  مقتريات  مع  للشركة 
 ETUDE MAÎTRE AZZELARAB

KETTANI
NOTAIRE A CASABLANCA

 SPHINX DE  «
 D E V E L O P P E M E N T

»TOURISTIQUE ET HOTELIER
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ضبسمالها 5.111.111 دضهم
شاضع   ،267  : االجتماعي  املقر 
حي  األول،  الطاأق  الزضقطوني، 

ضاسي٬1
 الداض البيراء

السج1 التجاضي: 4539)) 
إعال1 عن هبة حصص اجتماعية
أمقت�صى عقد ضسمي تلقاه   -I
موثق  الكتاني٬  العرب  عز  األستاذ 
يناير   3( أتاض3خ  البيراء٬  أالداض 

: 2122
وهب السيد عبد الهادي علمي   -
وبضبعو1  الثنا1  الرقبة  حق  سر3في 
حصة   (42.511( مئة  وخمس  بلف 
 ’’ في الشركة  التي يملكها  اجتماعية 
 SPHINX DE DEVELOPPEMENT
 TOURISTIQUE ET HOTELIER
شركة ذات مسؤولية محدودة لفائدة 

زوجته السيدة غزال1 العلوي.
العلوي  غزال1  السيدة  وهبت   -
وخمس  آالف  لسبعة  االنتفاع  حق 
اجتماعية  حصة   (7.511( مئة 
 SPHINX  ’’ الشركة  في  تملكها  التي 
 DE DEVELOPPEMENT

 TOURISTIQUE ET HOTELIER

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الهادي  عبد  السيد  زوجها  لفائدة 

علمي سر3في.

تلقاه  ضسمي  عقد  أمقت�صى   -II

موثق  الكتاني،  العرب  عز  األستاذ 

يناير   3( أتاض3خ  البيراء٬  أالداض 

 « الشركة  شركاء  قرض   2122

 SPHINX DE DEVELOPPEMENT

 «  TOURISTIQUE ET HOTELIER

ش. ذ.م.م ما يلي :

املصادقة على هبة حق الرقبة   *

التي قام بها السيد عبد الهادي علمي 

سر3في لفائدة زوجته السيدة غزال1 

العلوي.

* املصادقة على هبة حق االنتفاع 

التي قامت بها السيدة غزال1 العلوي 

الهادي  عبد  السيد  زوجها  لفائدة 

علمي سر3في 

األسا�صي  القانو1  من   -

للشركة 6 و 7: - تغيير البنود ضقم 

تعيي1 السيد عبد الهادي   -

علمي سر3في مسير وحيد للشركة ; 

السيد  أتوقيع  الشركة  تلتزم   -

عبدالهادي علمي سر3في.

- السيد عبد الهادي علمي سر3في 

جميع  وبيع  حيازة  صالحيات  لديه 

املنقولة  وغير  املنقولة  املمتلكات 

الثمن  وتحصي1   ، للشركة  العائدة 

إلى  الحاجة  دو1  فيه  والتصرف 

تفو3ض خاص من الجمعية العامة .

األسا�صي  القانو1  من   -

للشركة 4): *- تغيير البند ضقم 

أمقت�صى عقد ضسمي تلقاه   -  III  

موثق  الكتاني،  العرب  عز  األستاذ 

يناير   3( أتاض3خ  البيراء٬  أالداض 

األسا�صي  القانو1  تعدي1  تم   2122

للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 14 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 5567)8.

357I
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CABINET BAHMAD

NASLI HOLDING
إعال1 متعدد القراضات

»NASLI HOLDING «
شركة محدودة املسؤولية

ضبسمالها: 411.311.111,11 دضهم
مقرها االجتماعي: ب 2 الطاأق األول 
أمركز »إم أيزنس« شاضع م، مراكش 

سج1 التجاضي ضقم: 7545))
اعال1 متعدد القراضات 

القراض ضقم 11 
»تغيير الشك1 القانوني للشركة »

أمقت�صى محرر اجتماع الجمعية 
 NASLI« العامة االستثنائية للشركة

HOLDING«، أتاض3خ 21 فبراير 
2122، تقرض ما يلي:

* تغيير الشك1 القانوني للشركة:
تغيير الشك1 القانوني للشركة 

»NASLI HOLDING«، إلى شركة 
مجهولة االسم. 
القراض ضقم 12

» تعيي1 بعراء مجلس اإلداضة 
للشركة »

اجتماع  محرر  أمقت�صى 
الجمعية العامة االستثنائية للشركة 
 21 أتاض3خ   ،»NASLI HOLDING«

فبراير 2122، تقرض ما يلي:
* تعيي1 السيد نبي1 سني سليطي1 
ضقم  التسجي1  لبطاقة  الحام1 
E471332، املقيم في ح.م. بميرشيش 
مراكش،  ضقم217  الحمراء  تجزئة 

املغرب
سني  محمد  السيد  تعيي1   *
التسجي1  لبطاقة  الحام1  سليطي1 
ضقم EE496511، املقيم في بميرشيش 
حي القصوض تجزئة الحمراء ضقم217 

مراكش، املغرب
سني  محمد  السيد  تعيي1   *
التسجي1  لبطاقة  الحام1  سليطي1 
تجزئة  في  املقيم   ،E117281 ضقم 

الحمراء ضقم 217 امرشيش مراكش
تعيي1 السيدة محاسن يوسفي   *
ضقم  التسجي1  لبطاقة  الحاملة 
EE263992، املقيمة ح.م. بميرشيش 
مراكش،  ضقم217  الحمراء  تجزئة 

املغرب

القاسمي  بمينة  السيدة  تعيي1   *
ضقم  التسجي1  لبطاقة  الحاملة 
بميرشيش  ح.م.  املقيمة   ،E117281
مراكش،  ضقم217  الحمراء  تجزئة 

املغرب
للشركة  اإلداضة  مجلس  بعراء 

.»NASLI HOLDING«
القراض ضقم 13

اإلداضة  مجلس  ضئيس  تعيي1   «
واملدير العام الشركة »

اجتماع  محرر  أمقت�صى   
الجمعية العامة االستثنائية للشركة 
 21 أتاض3خ   ،»NASLI HOLDING«

فبراير 2122، تقرض ما يلي:
سني  نبي1  السيد  تعيي1   *  
سليطي1، ضئيس مجلس اإلداضة واملدير 
 »NASLI HOLDING« العام شركة 
طوال مدة ضئاسته، والحام1 لبطاقة 
املقيم   ،E471332 ضقم  التسجي1 
الحمراء  تجزئة  بميرشيش  ح.م.  في 

ضقم217 مراكش، املغرب. 
تم اإليداع القانوني لدى السج1 
التجاضي ملدينة مراكش يوم 28 ماضس 
س.ت   ،342811 ضقم:  تحت   2121

ضقم 7545))
358I

STE FIDU WHITE

REST D›ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT ، 65811،

TAOURIRT MAROC
REST D›ORIENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 391 
تجزئة النسيم - 65811 تاوض3رت 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
1263

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 دجنبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REST  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.D’ORIENTAL
ممو1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت .
عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 391 
تاوض3رت   65811  - النسيم  تجزئة 

املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
الدين  سعد  الكر3م  عبد  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  سعد  الكر3م  عبد  السيد 
حي  العرائش  زنقة   413 عنوانه)ا) 

النهرة 65811 تاوض3رت املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  سعد  الكر3م  عبد  السيد 
حي  العرائش  زنقة   413 عنوانه)ا) 

النهرة 65811 تاوض3رت املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أتاوض3رت أتاض3خ 11 فبراير 

2121 تحت ضقم 26/2121.
359I

SUCCES JOBS CONSULTIN

MARYO TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

SUCCES JOBS CONSULTIN
شاضع البعث ضقم 36 حي القدس 
العيو1 ، 71111، العيو1 املغرب

MARYO TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عماضة 

الحيرش ضقم )35 شاضع محمد 
السادس شقة 15 - 71111 العيو1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41899

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARYO TRADING

مواد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التجمي1 و العطوض....

عماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

محمد  شاضع   35( ضقم  الحيرش 
العيو1   71111 - السادس شقة 15 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : املتوك1  لحسن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املتوك1  لحسن  السيد 
تجزئة النصر زنقة 7) ضقم 273 عي1 

الشق 71111 الداض البراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املتوك1  لحسن  السيد 
تجزئة النصر زنقة 7) ضقم 273 عي1 

الشق 71111 الداض البراء املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 829.

361I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

SUD LONK SERVICES
إعال1 متعدد القراضات

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع ضقم 32 العيو1 ، 

71111، العيو1 املغرب

SUD LONK SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: تجزئة 25 

ماضس ألوك ي ضقم 1166 مكرض - - 

العيو1 املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.41915

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 25 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي   :11 ضقم  قراض 

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى  مايلي: 

واملسج1   2122 ماضس   25 أتاض3خ 

أالعيو1 تم   2122 ماضس   25 أتاض3خ 

وضع القانو1 األسا�صي لشركة ذات 

*الشك1:شركة  التالية:  املميزات 

*التسمية:  املسؤولية.  محدودة 

*املوضوع   SUD LONK SERVICES

القيام  هو  الشركة  من  :الغرض 

أالعمليات التالية نياأة عنها وبالنياأة 

عن بطراف تالية في املغرب بو الخاضج 

البرائع  نق1  والتصدير  االستيراد   :

من دو1 مرافق نق1 السلع لحساب 

الغير نق1 السلع لحساب الشخ�صي 

وبشك1 عام جميع املعامالت التجاض3ة 

املالية  واألوضاق  واملالية  والصناعية 

بو  املرتبطة بشك1 مباشر  والعقاض3ة 

غير مباشر أاألشياء املذكوضة بعاله بو 

من املرجح ب1 تكو1 لصالح تحقيق 

التنمية وتطو3ر الشركة.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 
النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :11 ضقم  أند 
تجزئة  املقر الرئي�صي للشركة:  مايلي: 
مكرض   1166 ماضس ألوك ي ضقم   25
العيو1 املدة املحددة للشركة:هي 99 
ضبس  سنة).  وتسعو1  )تسعة  سنة 
مبلغ  في  الشركة  ضبسمال  املال:حدد 
 1111 على  مجزب  دضهم،   111111
للحصة  دضهم   111 فئة  من  حصة 
املساهمي1  على  مقسم  الواحدة. 
االثني1: السيد ألعيد حميدوش :111 
تسيير الشركة  حصة إداضة الشركة: 
ملدة غير محددة من طرف السيد نز3ه 
سعيد والسيدة عاق1 سعيدة. السنة 
 3( إلى  يناير  فاتح  من  االجتماعية: 
دجنبر. تم تسجي1 الشركة أاملحكمة 
ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت عدد 41915
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 841/2122.
36(I

FLASH ECONOMIE

EXPERTIS DECISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة
شركة اكسبرتيز ديسيزيو1

 EXPERTIS DECISION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

دضهم 311111,11 ضبسمالها
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى  )ـ 
شركاء  قرض   14/12/2122 أتاض3خ 
شركة  ديسيزيو1  اكسبرتيز  شركة 
ضبسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 3111 إلى  مقسم   ، دضهم   311111
دضهم   111 أقيمة  اجتماعية  حصة 
للحصة، مقرها اإلجتماعي : 3) شاضع 
ضقم3،   ،2 الطاأق  الثباضي،  جاأر 

املعاض3ف، الداض البيراء ما يلي :
الزضوالي  السيد سعد  استقالة   -

أوخال من منصبه كمدير مشاضك.
سيدي  السيد  تعيي1  إعادة   -
حميد الزضوالي أوخال مديرا مشاضكا 

للشركة لفترة غير محددة.

- تعيي1 السيد جمال مندو1 مديرا 
مشاضكا للشركة لفترة غير محددة.

األسا�صي  القانو1  تجديد   -
بعاله  التعديالت  ليالئم  للشركة 

أتاض3خ 14/12/2122.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
أالداض  التجاض3ة  للمحكمة  الربط 
تحت  أتاض3خ22/13/2122  البيراء 

ضقم 7)85)8
362I

هولسيلر نورث أفركا ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

x
 IMM 5, RESIDENCE JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI OTHMANE، 21661،

CASABLANCA maroc
هولسيلر نوضث بفركا ش.م.م. شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 11، 

زنقة الحر3ة، الطاأق الثالث الشقة 
15، الداض البيراء. - 21311 الداض 

البيراء. مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

 537235
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

هولسيلر نوضث بفركا ش.م.م. .
غرض الشركة أإيجاز : - 

التجاضة أالجملة وتقديم الخدمات
املعامالت  جميع  العموم  وعلى 
التي  العقاض3ة  و  املالية  التجاض3ة، 
يمكن ب1 ترتبط أكيفية مباشرة بو 
التي  بو  الشركة  بغرض  مباشرة  غير 

من شأنها ب1 تشجع نموها و توسيعها

 ،11  :  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق الثالث الشقة  زنقة الحر3ة، 

الداض   21311  - الداض البيراء.   ،15

البيراء. مغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

العاأدين  ز3ن  السيد  السيد 

 25.111 حصة أقيمة   251  : فنجاض 

دضهم للحصة .

إمني  الرحيم  عبد  السيد  السيد 

دضهم   25.111 أقيمة  حصة   251  :

للحصة .

الرضواني  خالد  السيد  السيد 

دضهم   25.111 أقيمة  حصة   251  :

للحصة .

 : سعاد  شهيد  السيدة  السيدة 

دضهم   25.111 أقيمة  حصة   251

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فنجاض  العاأدين  ز3ن  السيد 

عنوانه)ا) الداض البيراء 21311 الداض 

البيراء مغرب.

السيد عبد الرحيم إمني عنوانه)ا) 

الداض البيراء 21311 الداض البيراء 

مغرب.

السيد خالد الرضواني عنوانه)ا) 

الداض البيراء 21311 الداض البيراء 

مغرب.

عنوانه)ا)  سعاد  شهيد  السيدة 

الداض البيراء 21311 الداض البيراء 

مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السيد ز3ن العاأدين فنجاض 

 21311 البيراء  الداض  عنوانه)ا) 

أالداض البيراء مغرب

السيد و السيد عبدالرحيم إمني. 

 21311 البيراء  الداض  عنوانه)ا) 

أالداض البيراء مغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8386)8.

363I

AR EXPERTISE

URH 57
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

AR EXPERTISE
 BD ZERKTOUNI ANGEL 219

 BD ROUDANI 1ER ETAGE N°15
MAROC 21111 ،، الداض البيراء
URH 57 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 332،شاضع 
إأراهيم الروداني ،إقامة الر3حا1 

،الطاأق5 ضقم 21 حي معاض3ف الداض 
البيراء - 21111 الداض البيراء 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.522937

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2122 فبراير   (8 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم«   2.752.111«
 2.852.111« إلى  دضهم«   111.111«
تقديم حصص   : عن طر3ق  دضهم« 

نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9485)8.

364I

PME CONSULTING GROUP

منابع النور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
3) إقامة املوحدين شاضع مصر م ج 

فاس ، 31111، فاس املغرب
منابع النوض شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املتجر 

) الطاأق السفلي القطعة 31 ك 

تجزئة ض3اض الياسمي1 طر3ق عي1 

الشقف - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

72163

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

منابع   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

النوض.

اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

ومختلف  الشقق  وكراء  العقاضي 

املحالت وبصفة عامة ك1 العمليات 

العقاض3ة  وغير  والعقاض3ة  التجاض3ة 

واملالية املتعلقة أصفة مباشرة بو غير 

مباشرة أالهدف املذكوض بعاله.

 ( املتجر   : عنوا1 املقر االجتماعي 

الطاأق السفلي القطعة 31 ك تجزئة 

ض3اض الياسمي1 طر3ق عي1 الشقف - 

31111 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 311  : الجطيوي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

الجطيوي  الرزاق  عبد  السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   311  :

للحصة.

 151  : الودغيري  البتول  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 125  : الجطيوي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 125  : الجطيوي  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الجطيوي عنوانه)ا) 
31 ك تجزئة ض3اض الياسمي1 طر3ق 

عي1 الشقف 31111 فاس املغرب.
الجطيوي  الرزاق  عبد  السيد 
 3 الفريلة  تجزئة   266 عنوانه)ا) 
فاس   31111 الشقف  عي1  طر3ق 

املغرب.
الودغيري  البتول  السيدة 
ض3اض  تجزئة  ك   31 عنوانه)ا) 
الشقف  عي1  طر3ق  الياسمي1 

31111 فاس املغرب.
السيد محمد الجطيوي عنوانه)ا) 
عي1  طر3ق   3 الفريلة  تجزئة   266

الشقف 31111 فاس املغرب.
الجطيوي  يوسف  السيد 
عنوانه)ا) 266 تجزئة فريلة 3 طر3ق 

عي1 الشقف 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الجطيوي عنوانه)ا) 
31 ك تجزئة ض3اض الياسمي1 طر3ق 

عي1 الشقف 31111 فاس املغرب
الجطيوي  الرزاق  عبد  السيد 
 3 الفريلة  تجزئة   266 عنوانه)ا) 
فاس   31111 الشقف  عي1  طر3ق 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 583).
365I

MISAGROUP

R2H COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

 R2H COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )6 شاضع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطاأق الثاني ضقم 62 الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
534139

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 R2H  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.COMMUNICATION
غرض الشركة أإيجاز : االشهاض.

)6 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطاأق الثاني ضقم 62 الداض البيراء 

21111 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد مهدي ضحو : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مهدي ضحو عنوانه)ا) 216 
املعاض3ف  زنقة بحمد املجاطي ط 13 
الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي ضحو عنوانه)ا) 216 
املعاض3ف  زنقة بحمد املجاطي ط 13 
الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2122 تحت ضقم 5)43)8.
366I
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khalid ghazi

societe ms.ver sarl au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

khalid ghazi
 MEKNES MEKNES، 51111،

MEKNES MAROC
societe ms.ver sarl au شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 n°11 وعنوا1 مقرها اإلجتماعي
 APPT 3 ZTK 14 ATLAS SBZ
 MEKNES MEKNES 51111

. MEKNES MAROC
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.49(7(

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 فبراير   21 في  املؤضخ 

املصادقة على :
 tahiri said )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   511
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.111
 21 أتاض3خ   SAGHIRI MOHAMED

فبراير 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   24 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 84)).
367I

aice compta

 BATIMENT GOLDEN AL
KAWTAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 21191،

casablanca maroc
 BATIMENT GOLDEN AL

KAWTAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر ضقم 653 

الطاأق الرابع الشقة )) - 21111 
الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538363
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 BATIMENT GOLDEN AL

.KAWTAR
الترو3ج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاضي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 653 ضقم  لوفر  إقامة  كلميمة 
 21111  -  (( الشقة  الرابع  الطاأق 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 BATIMENT الشركة 
ANDALOUS : 1.111 حصة أقيمة 

111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BATIMENT الشركة 
زنقة   (3 عنوانه)ا)   ANDALOUS
الطاأق  األلب  إقامة  املجاتي  بحمد 
 21371 املعاض3ف  حي   8 ضقم   (

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مستوض  بحمد  السيد 
 39 ب عماضة   54 تجزئة األزهر م س 
 21451 البيراء  األلفة   (( شقة 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819362.

368I

MISAGROUP

TALWIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 21111،
CASABLANCA MAROC

TALWIT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )6 اللة 
الياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطاأق الثاني ضقم 62 الداض البيراء 
الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
535129

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TALWIT
صناعة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
اللة   6(  : عنوا1 املقر االجتماعي 
املعاني  مصطفى  تقاطع  الياقوت 
الطاأق الثاني ضقم 62 الداض البيراء 
الداض البيراء 21111 الداض البيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 811.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 8.111  : زكر3اء  العيداني  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 8111  : العيداني زكر3اء  السيد   

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد العيداني زكر3اء 

 21111 املحمدية  صافي  تجزئة   25

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  السيد العيداني زكر3اء 

 21111 املحمدية  صافي  تجزئة   25

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 815274.

369I

STREET BUSINESS CENTER

Otantic lux
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عماضة ضقم 11، ضقم 7، زنقة الحر3ة، 

جليز، مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

Otantic lux شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عبد الكر3م الخطابي إقامة جواد 

119 الطاأق الثالث شقة 43 كيليز - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124147

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Otantic lux



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6660

غرض الشركة أإيجاز : شراء وبيع 

مستحررات التجمي1 ،

مستحررات  وتصدير  استيراد 

التجمي1 وجميع املنتجات األخرى.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

جواد  إقامة  الخطابي  الكر3م  عبد 

119 الطاأق الثالث شقة 43 كيليز - 

41111 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   33  : السيد هشام جبرا1 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد حافض الحليم : 33 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 34  : ألحميدي  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جبرا1  هشام  السيد 

 ( الحي الشتوي إقامة لؤلؤة األطلس 

41111 مراكش   34 عماضة ج الشقة 

املغرب.

السيد حافض الحليم عنوانه)ا) 

ألما1 19 عماضة اش الطاأق 12 الرقم 

مراكش   41111 تامنصوضت   19

املغرب.

ألحميدي  يوسف  السيد 

القديمة  البردعي  عرصة  عنوانه)ا) 

ضقم 54) 41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حافض الحليم عنوانه)ا) 

ألما1 19 عماضة اش الطاأق 12 الرقم 

مراكش   41111 تامنصوضت   19

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم -.

371I

advanced finance corporate

MAJD FUTUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

advanced finance corporate
 riad 2 n°168 1er etg bd

 palestine el alia mohammedia ،
21811، mohammedia maroc

MAJD FUTUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 
مركزتجاضي حسنية 2 ضقم 46 

Mohammedia 21811 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
31135

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAJD  : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.FUTUR
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي
بعمال متنوعة

 : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 46 ضقم   2 حسنية  مركزتجاضي 
املحمدية   Mohammedia 21811

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد مجد محمد : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  مجد  السيدة 
 118 ضقم  السالم  ض3اض  تجزئة 

21811 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  مجد  السيد 

 118 ضقم  السالم  ض3اض  تجزئة 

21811 املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية أتاض3خ 5) ماضس 

2122 تحت ضقم 525.

37(I

Advance Center

TURNKEY PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

11121، Rabat Maroc

TURNKEY PROJECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد ، حي الر3اض - 11111 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

159111

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TURNKEY PROJECT

إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العمليات التجاض3ة

تجاضة

االستشاضات اإلداض3ة.

عنوا1 املقر االجتماعي : فيال 9ك4 
 11111  - حي الر3اض   ، زنقة النجد 

الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 351  : أنمو�صى  نرجس  السيدة 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 111  : الدغمي  حسناء  السيدة 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد محمد صقلي : 551 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نرجس أنمو�صى عنوانه)ا) 
فيال 29 لفالي 3 بساتي1 املنزه 12111 

التماضة املغرب.
السيدة حسناء الدغمي عنوانه)ا) 
السفراء  حي  ايدض  أني  زنقة   3((

السوي�صي 11121 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  صقلي  محمد  السيد 
الر3اض  حي  الخرراء  املسيرة  شرع 

53111 افرا1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  صقلي  محمد  السيد 
الر3اض  حي  الخرراء  املسيرة  شرع 

53111 افرا1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123413.

372I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 SOCIETE NOUVELLE DES
 CHANTIERS & CARRIERES

)(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL شركــة 
مغادوضمنجمنة سستـيم

شقة ضقم 11 الطاأق األول منازل داض 
الطالب الصو3رة

 SOCIETE NOUVELLE DES
 (CHANTIERS & CARRIERES (AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
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وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 547 أرج ) 
الصو3رة - 44111 الصو3رة املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.(553
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
املؤضخ في 12 فبراير 2122 تم تحو13 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 44111  - الصو3رة   ( أرج   547«
في  يقع  »منزل  إلى  املغرب«  الصو3رة 
التجزئة   97( ضقم  األض�صي  الطاأق 
الخامسة الصو3رة - 44111 الصو3رة 

املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالصو3رة أتاض3خ 28 ماضس 

2122 تحت ضقم 115.

373I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

 SOCIETE NOUVELLE DES
CHANTIERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL شركــة 
مغادوضمنجمنة سستـيم

شقة ضقم 11 الطاأق األول منازل داض 
الطالب الصو3رة

 SOCIETE NOUVELLE DES
CHANTIERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 547 
أرج )الصو3رة املغرب - 44111 

)الصو3رة املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(553

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 فبراير   12 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عقيزة  العربي  )ة)  السيد  تفو3ت 
بص1  من  اجتماعية  حصة   111
عدي  )ة)  حصة لفائدة السيد   111

اأراهيمي أتاض3خ 22 بكتوبر 2121.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالصو3رة أتاض3خ 28 ماضس 

2122 تحت ضقم 115.

374I

FLASH ECONOMIE

 BOURGA MAROC

HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE

مجموعة أوضكا املغرب 

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشر3ك الوحيد

تأسيس

لعقد  طبقا   2122/12/25 تم 

أتاض3خ  البيراء  أالداض  وقع  عرفي 

تأسيس قواني1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة وذات الشر3ك الوحيد.

مجموعة أوضكا املغرب التسمية

ذات  شركة  القانونية  الصفة 

الشر3ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف مقاول األشغال املتنوعة, 

بو األشغال العمومية. 

املدة محددة في 99 سنة.

 111.111 في  محدد  الربسمال 

دضهم.

 111.111 أوضكا  يونس  السيد 

دضهم.

ستسير الشركة من طرف السيد 

يونس أوضكا.

املقر مجموعة التقدم ج ه 2-17 

الطاأق الثاني سيدي البرنو�صي .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

817581 أتاض3خ 15/13/2122

أاملحكمة  التجاضي  السج1  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

5)5363 أتاض3خ 15/13/2122

375I

FLASH ECONOMIE

ONCE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE
بونس فود

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات الشر3ك الوحيد

تأسيس
أأسفي  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 
تأسيس  تم   25/12/2122 أتاض3خ 
قواني1 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشر3ك الوحيد
بونس فود التسمية

ذات  شركة  القانونية  الصفة 
الشر3ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
الغذائية  املواد  تجاضة  الهدف 

أالتجزئة في املتاجر املتخصصة. 
املدة محددة في 99 سنة.

 111.111 في  محدد  الربسمال 
دضهم.

اسماعي1  السيد 
خيالي............111111.دضهم.

ستسير الشركة من طرف السيد 
اسماعي1 خيالي.

 ( الهناء  تجزئة   132 ضقم  املقر 
بسفي. 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 431 ضقم  تحت  أأسفي  االأتدائية 

أتاض3خ 12/13/2122
أاملحكمة  التجاضي  السج1  تم 
 12631 االأتدائية أأسفي تحت ضقم 

أتاض3خ 12/13/2122
376I

FLASH ECONOMIE

 RECYCLAGE
MOUTAOUAKIL LIFE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة
ETUDES LA FIDELITE
ضسيكالج متوك1 اليف

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشر3ك الوحيد

تأسيس
لعقد  طبقا   2122/13/12 تم 
أتاض3خ  البيراء  أالداض  وقع  عرفي 
تأسيس قواني1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة وذات الشر3ك الوحيد.

التسمية ضسيكالج متوك1 اليف 
ذات  شركة  القانونية  الصفة 
الشر3ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
التحو3لية,  الصناعات  الهدف 

الري الزضاعي, التصدير و االستيراد. 
املدة محددة في 99 سنة.

 111.111 في  محدد  الربسمال 
دضهم.

العالوي  املهدي  السيد 
متوك1......111.111 دضهم.

ستسير الشركة من طرف السيد 
املهدي العالوي متوك1.

املقر مجموعة التقدم ج ه 2-17 
الطاأق الثاني سيدي البرنو�صي .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

819249 أتاض3خ 28/13/2122
أاملحكمة  التجاضي  السج1  تم 
ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

538121 أتاض3خ 28/13/2122

377I

FLASH ECONOMIE

HBAIZ FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE
مأكوالت احبيز

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

أأسفي  وقع  عرفي  لعقد  طبقا   
تأسيس  تم   21/11/2121 أتاض3خ 
قواني1 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشر3ك الوحيد
مأكوالت احبيز التسمية

ذات  شركة  القانونية  الصفة 
الشر3ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
أالجملة  والتوزيع  البيع  الهدف 
املحفوظة  املنتجات  والتجزئة 

واملنتجات الغذائية 
املدة محددة في 99 سنة.

 111.111 في  محدد  الربسمال 
دضهم.
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اللطيف  عبد  احبيز  السيد 

.......111.111.دضهم.

ستسير الشركة من طرف السيد 

احبيز عبد اللطيف . 
حي  التوتة،  زنقة   282 املقر 

الزاو3ة، بسفي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (47( ضقم  تحت  أأسفي  االأتدائية 

أتاض3خ 15/11/2121

أاملحكمة  التجاضي  السج1  تم 

 12215 االأتدائية أأسفي تحت ضقم 

أتاض3خ 15/11/2121

378I

FLASH ECONOMIE

GREATNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUDES LA FIDELITE

كر3اتنس 

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس

أأسفي  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

تأسيس  تم   14/12/2122 أتاض3خ 

قواني1 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشر3ك الوحيد

كر3اتنس التسمية

ذات  شركة  القانونية  الصفة 

الشر3ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

الهدف مقاول األشغال املختلفة 

بو البناء واألشغال العامة

املدة محددة في 99 سنة.

 111.111 في  محدد  الربسمال 

دضهم.

الكبير  عبد  دضوي  السيد 

......111.111.دضهم.

 ستسير الشركة من طرف السيد 

دضوي عبد الكبير . 

املقر زنقة 23، عماضة 2، شقة ضقم 

6، أالد الجد بسفي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 395 ضقم  تحت  أأسفي  االأتدائية 

أتاض3خ 17/13/2122

أاملحكمة  التجاضي  السج1  تم 

 12621 االأتدائية أأسفي تحت ضقم 

أتاض3خ 17/13/2122

379I

FLASH ECONOMIE

SOMARCON 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

ETUDES LA FIDELITE
سوماضكو1

شركة ذات مسؤولية محدودة

تفكيك

أالداض  وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 11/13/2121 أتاض3خ  البيراء 

أمقر  استثنائي  عام  جمع  عقد  تم 

ذات  شركة  سوماضكو1  الشركة 

مسؤولية محدودة. 

وقد تم االتفاق أاإلجماع على ما 

يلي: 

الح1  العام  االجتماع  يقرض   1-

املبكر للشركة لعدم تحقيق ضبح.

الشر3ك  تعيي1  تم   2-

أتاض3خ  مزدادة  مغربية  اسبيو  سناء 

البيراء  أالداض   26/17/1981

ضقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

املقيمة أالداض البيراء،   BJ252424
الشقة   4 الطاأق  كاليفوضنيا  ض3اض 

24 تجزئة ياسمينة 2 ، مصفًيا.

الرئي�صي  املكتب  تحديد  تم   3-

للتصفية في املكتب الرئي�صي للشركة 

 2-17 ه  ج  التقدم  مجموعة  في 

الطاأق الثاني سيدي البرنو�صي.

العمومية  الجمعية  تعطي   4-

بص1  لحام1  الصالحيات  جميع 

املنصوص  اإلجراءات  إلنجاز  هديتها 

عليها في القانو1 لهذه املحاضر.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

819321 أتاض3خ 28/13/2122

أاملحكمة  التجاضي  السج1  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

564)) أتاض3خ 28/13/2122

381I

»M3 HOUSE«

»STE YOUMI HOLDING«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

»STE YOUMI HOLDING«
إقامة العالية، شاضع جبرا1 خلي1 
 ،B-GHK27-B12 جبرا1، عماضة

الطاأق الرابع، الجديدة. ، 24111، 
EL JADIDA MAROC

»STE YOUMI HOLDING« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

العالية، شاضع جبرا1 خلي1 جبرا1، 
عماضة B-GHK27-B12، الطاأق 

الرابع، الجديدة. - 24111 الجديدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
19215

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 دجنبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE«  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. »YOUMI HOLDING
اداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتدأير التراث..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
شاضع جبرا1 خلي1 جبرا1،  العالية، 
الطاأق   ،B-GHK27-B12 عماضة 
الجديدة   24111  - الجديدة.  الرابع، 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة الشيخ لحلو : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحلو  الشيخ  السيدة 
الجديدة 24111 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  لحلو  الشيخ  السيدة 
الجديدة 24111 الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 23 ماضس 

2122 تحت ضقم 27638.

38(I

 GROUPE SCOLAIRE L’INTEGRALE

ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

مجموعة مدارس النتكرال 
للتعليم الخصو�صي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE SCOLAIRE
 L›INTEGRALE ENSEIGNEMENT

PRIVE SARL
 N 258 RUE 19 LOTISSEMENT
 AL HADIKA OUED FES FES ،

31111، FES MAROC
مجموعة مداضس النتكرال للتعليم 
الخصو�صي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الرقم 258 
الزنقة 9) تجزئة الحديقة واد فاس 

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

72187
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
للتعليم  النتكرال  مداضس  مجموعة 

الخصو�صي.
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مدضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للتعليم الخصو�صي.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

تجزئة الحديقة واد   (9 الزنقة   258

فاس فاس - 31111 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ز3اد الشرادي : 311 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيدة كر3مة قفال : 411 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيدة فاطمة قفال : 311 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشرادي  ز3اد  السيد 

الرقم 274 الزنقة 37 تجزئة ثغاث 2 

فاس 31111 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  قفال  كر3مة  السيدة 

الرقم 274 الزنقة 37 تجزئة ثغاث 2 

فاس 31111 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  قفال  فاطمة  السيدة 

الرقم 274 الزنقة 37 تجزئة ثغاث 2 

فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الشرادي  ز3اد  السيد 

الرقم 274 الزنقة 37 تجزئة ثغاث 2 

فاس 31111 فاس املغرب

عنوانه)ا)  قفال  كر3مة  السيدة 

الرقم 274 الزنقة 37 تجزئة ثغاث 2 

فاس 31111 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1919.

382I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE HR FRERE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC

 STE HR FRERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
ازموض القديم الخنك الرشيدية - 

52111 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

15823
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HR FRERE
غرض الشركة أإيجاز : مجزضة.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - الرشيدية  الخنك  القديم  ازموض 

52111 الرشيدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ضشيد  محاضزي  السيد 
الرشيدية 52111 الراشيدية املغرب.
السيد محاضزي الحبيب عنوانه)ا) 
الرشيدية 52111 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ضشيد  محاضزي  السيد 

الرشيدية 52111 الرشيدية املغرب
 - أتاض3خ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت ضقم -.
383I

SELLAZEL PECHE SARL

 CENTRE COPY AKHFENIR
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

CENTRE COPY AKHFENIR
صندوق البريد 264 ، 71111، 

العيو1 املغرب
 CENTRE COPY AKHFENIR

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ملتقى 
الطر3ق الوطنية ضقم ) و طر3ق 

السماضة ضقم 7)/9671 بخفنير املركز 
laayoune 71111 بخفنير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
386((

 16 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 CENTRE COPY AKHFENIR

.SARL-AU
التصو3ر   : غرض الشركة أإيجاز 
والطباعة  والنسخ  الفوتوغرافي 
والتجميع  والتجليد  والتشكي1 
والتصميم  الدعاية   - والتصفيح 
جميع  وكذلك  التواص1  الجرافيك 
والعمليات  العامة  العالقات 
ذاتية  خدمة  تأجير   - الترو3جية 
والتصو3ر  الكمبيوتر  بجهزة  لجميع 
األضشفة وجميع   - التواص1  وبدوات 
التصميم   - بها  املتعلقة  العمليات 
اإللكترونية  للمواقع  الجرافيك 
املعلوماتية  واملكتبة  والحاسوب 
والتقنية أاإلضافة إلى جميع خدمات 
الترأوي واملنهي ذات الصلة  التدض3ب 

والوضقية  املكتبية  االدوات  أيع   -

)مخزو1  إعالنية  مواد  استيراد   -

واملذكرات  الطباعة  بعمال  متوفر). 

واالتصاالت  الشركات  وهدايا 

والطباعة:  اإلنشاء   - والتواص1 

علبة، ملصقات، املنشوضات، تغليف 

السياضة، الفتات العمودية واألفقية، 

يوميات، مذكرات، بكياس، صندوق 

مذّهب، منشوضات إعالنية، ملصق، 

تعليب،  قائمة مطعم،  أطاقة شاضة، 

- اإلعال1 وطباعة على جميع  تغليف 

القبعات،  القمصا1،  الوسائط، 

الجلدية،  السلع  األعالم،  البلوزات، 

 - الطوبوغرافي  العام،  نهاية  سلع 

 ،(.E.P.I( معدات الحماية الشخصية

التوض3د  العم1،  مالبس  تصنيع 

معدات  الصناعية،  واملعدات 

املواد  وتوزيع  استيراد   - اإلشاضات 

في:  املتخصصة  اإلعالنية  واألدوات 

منتجات الشاطئ،  منتجات املكتب، 

 ،USB مفاتيح  الحرفية،  الشموع 

الحائط،  ساعة  الحاسبة،  اآلالت 

حلقات  القدح،  املكتب،  ساعة 

املفاتيح، نقاط البيع، األقالم

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاض3ة 

العقاض3ة املتعلقة بشك1 مباشر بو غير 

املذكوضة بعاله  مباشر أأحد األشياء 

تطو3ر  تعزز  ب1  املحتم1  من  والتي 

الشركة..

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

طر3ق  و   ( ضقم  الوطنية  الطر3ق 

السماضة ضقم 17/9671 بخفنير املركز 

laayoune 71111 بخفنير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : أنهيمة  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أنهيمة  محمد  السيد 
الوفاء  زنقة  الصديق  أكر  اأو  شاضع 
العيو1   71111 حي املسيرة   31 ضقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  أنهيمة  محمد  السيد 
الوفاء  زنقة  الصديق  أكر  اأو  شاضع 
العيو1   71111 حي املسيرة   31 ضقم 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز  االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 16 

2121 تحت ضقم 3311/2121.

384I

LE JURISTE

 CONSORTIUM MAROCAIN
DE COMMERCIALISATION

شركة املساهمة
توسيع نشاط الشركة 

LE JURISTE
 LOT ALMOSTAKBAL 113

 GH APPT 2 SIDI MAAROUF ،
21511، الداضالبيراء املغرب

 CONSORTIUM MAROCAIN DE
COMMERCIALISATION شركة 

املساهمة
وعنوا1 مقرها االجتماعي كم 11.5 
طر3ق الجديدة ليساسفة - 21211 

الداضالبيراء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.((9977

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2121 دجنبر   3( في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نق1 البرائع للحساب الخاص و 

لحساب الغير .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 817312.

385I

KARIMA EL HAUZI

ROUKA ISTANBUL BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،
91151، ASSILAH MAROC

 ROUKA ISTANBUL BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املنظر 
الجمي1 زنقة )7 ضقم 9 الطاأق ) 

ضقم 2 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
125877

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ROUKA ISTANBUL BEAUTY
 ، سبا   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تصفيف الشعر وعالجات التجمي1.
املنظر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الجمي1 زنقة )7 ضقم 9 الطاأق ) ضقم 

2 - 91111 طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 111  : الشعيري  ضقية  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ضقية الشعيري عنوانه)ا) 
 91111 53 ضقم 13  حي البوغاز زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ضقية الشعيري عنوانه)ا) 
 91111 53 ضقم 13  حي البوغاز زنقة 

طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252337.

386I

WAY CONSEIL

MIRACLES ON PAPERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 41111،

MARRAKECH MAROC
MIRACLES ON PAPERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز زنيت 

لالعمال شاضع مسلم اقامة أوكاض 
الطاأق الثالث شقة ضقم 4) أاب 
دكالة مراكش - 41131 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123935
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MIRACLES ON PAPERS
غرض الشركة أإيجاز : - أيع كتب 

التنمية الداتية )التطو3ر الذاتي)
- تسو3ق املنتجات والخدمات.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اقامة  مسلم  شاضع  لالعمال  زنيت 
 (4 ضقم  شقة  الثالث  الطاأق  أوكاض 
أاب دكالة مراكش - 41131 مراكش 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 67.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة كوسو1 نهى : 412 حصة 
أقيمة 41.211 دضهم للحصة .

 : ض3تو1  جي  اليب  كبريي1  السيد 
دضهم   26.811 أقيمة  حصة   268

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نهى  كوسو1  السيدة 
مراكش   41111 غانم  سيدي   428

املغرب.
ض3تو1  جي  اليب  كبريي1  السيد 
عنوانه)ا) 74 مونتي توبينير 2 في اعلى 

فيينا 38211 38211 فيينا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نهى  كوسو1  السيدة 
مراكش   41111 غانم  سيدي   428

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3373.

387I

إئتمانية BKM لإلضشادات

STE RIAD STEPHANIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلضشادات
ضقم 11 تجزئة املركز وضزازات ، 

45111، وضزازات املغرب
STE RIAD STEPHANIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ايت أن 
حدو ايت ز3نب - 45111 وضزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
11915
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RIAD STEPHANIE
مأوى   : أإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي.
ايت أن   : عنوا1 املقر االجتماعي 
وضزازات   45111  - ز3نب  ايت  حدو 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
ماضي  جو1  جيمي  اوجر  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ماضي  جو1  جيمي  اوجر  السيد 
ز3نب  ايت  حدو  أن  ايت  عنوانه)ا) 

45111 وضزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ماضي  جو1  جيمي  اوجر  السيد 
ز3نب  ايت  حدو  أن  ايت  عنوانه)ا) 

45111 وضزازات املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أوضزازات أتاض3خ 23 ماضس 

2122 تحت ضقم 121.
388I

sofoget

MARWA MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تعيي1 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14111، kenitra maroc
MARWA MONDE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الداض 
البيراء قطب حرري ضقم 37 
نواصر ----- الداض البيراء املغرب.

تعيي1 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.512893
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تعيي1  املؤضخ في 23 ماضس 2122 
أاللة  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

يسير كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9657)8.
389I

sofoget

 MOHAMED AMINE EL
GHALLAB ARCHITECT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14111، kenitra maroc
 MOHAMED AMINE EL

GHALLAB ARCHITECT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي االقنيطرة 

16 أير ضامي شرقية شاضع سعيد 
داودي مكتب 6 ------- القنيطرة 

املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.53(3(

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تحو13  نونبر 2122  املؤضخ في 11 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شرقية  ضامي  أير   16 االقنيطرة   «
 -------  6 شاضع سعيد داودي مكتب 

القنيطرة املغرب« إلى » الداض البيراء 

طر3ق   6 ضقم   25 إقامة إشراقمركز 

الجديدة --- الداض البيراء املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 22 ماضس 

2122 تحت ضقم 91823.

391I

مكتب معيشة للحساأات و األستشاضات الجبائية

 STE IMZILNE SERVICE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحساأات و 

األستشاضات الجبائية

حي السالم ألوك E ضقم 22 -- سيدي 

سليما1 ، 14211، سيدي سليما1 

املغرب

 STE IMZILNE SERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 

3 اقامة الياسمي1 25 شاضع يعقوب 

املنصوض - 14111 القنيطرة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

648((

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. IMZILNE SERVICE SARL AU

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والترميم .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
شاضع   25 الياسمي1  اقامة   3 ضقم 
القنيطرة   14111  - يعقوب املنصوض 

املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 : امز3ا1  الرحيم  عبد  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امز3ا1  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي موالي يوسف ضاس املاء 

83111 تاضودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امز3ا1  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) حي موالي يوسف ضاس املاء 

83111 تاضودانت املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض3خ 31 ماضس 

2122 تحت ضقم -.
39(I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

STE PALAIS DE SOIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 51111، MEKNES MAROC
STE PALAIS DE SOIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 9 

التقسيم السكن االنيق البساتي1 - 
51111 مكناس املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.34(69
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
املؤضخ في 11 دجنبر 2121 تقرض ح1 
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شركة ذات   STE PALAIS DE SOIE
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسمالها 111.111.111 
 9 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا1  دضهم 
 - البساتي1  االنيق  السكن  التقسيم 
51111 مكناس املغرب نتيجة لقطاع 

غير مربح.
و عي1:

السيد)ة) علي العكري و عنوانه)ا) 
 51111 زضقة  لشقر  دضب  ضقم4 
مكناس املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 9 وفي   2121 دجنبر   11 أتاض3خ 
 - البساتي1  االنيق  السكن  التقسيم 

51111 مكناس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   11 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 12.

392I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

UNIVERSAL TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen (85

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 21361،
CASABLANCA MAROC

 UNIVERSAL TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 217 شاضع 
اأراهيم الروداني ، الطاأق ) ضقم 3 - 

21111 الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537987

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. UNIVERSAL TRANSPORT
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

نق1 البرائع نياأة عن الغير.
 217  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 ( الطاأق   ، الروداني  اأراهيم  شاضع 
ضقم 3 - 21111 الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة نسر3ن الغزواني : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغزواني  نسر3ن  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة أاب الر3ا1 عماضة ب 
شقة 17 داض أوعزة النواصر 21111 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغزواني  نسر3ن  السيدة 
عنوانه)ا) اقامة أاب الر3ا1 عماضة ب 
شقة 17 داض أوعزة النواصر 21111 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 78)9)8.
393I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

LES FILS DE SOIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 51111، MEKNES MAROC

LES FILS DE SOIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 37 زنقة 
القصاض3ة قبة السوق مكناس 

51111 مكناس املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.34963

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1   2116 يناير   11 املؤضخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 LES FILS الوحيد  الشر3ك  ذات 
 111.111 ضبسمالها  مبلغ   DE SOIE
 37 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 
زنقة القصاض3ة قبة السوق مكناس 
 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   51111

قطاع غير مربح.
 37 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة القصاض3ة قبة السوق مكناس 

51111 مكناس املغرب. 
و عي1:

السيد)ة) علي العكري و عنوانه)ا) 
4 دضب الشكر الزضقة 51111 مكناس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   19 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 421.
394I

FUDESIGN SARL AU

CREATIVE SPA
تأسيس شركة املساهمة

FUDESIGN SARL AU
96),تجزئة العالية تيط ملي1 الداض 
البيراء ، 21681، الداض البيراء 

املغرب
CREATIVE SPA »شركة املساهمة« 
 HAY AL :وعنوا1 مقرها االجتماعي
 QODS RUE 6 N° 45 RDECSIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA -،
21611 CASABLANCA MAROC

إعال1 عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.511681

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 بأر13   15
األسا�صي لشركة املساهمة أاملميزات 

التالية:
شك1 الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CREATIVE SPA
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.CREATIVE SPA SARL
 HAY AL  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 QODS RUE 6 N° 45 RDECSIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA -

.21611 CASABLANCA MAROC
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 111.111 و3بلغ ضبسمال الشركة 

دضهم،
مقسم كالتالي:

 511  : جميلة  أوشيري  السيدة 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : حنا1  أوشيري  السيدة 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

مجلس  بعراء  بو  املتصرفو1 
الرقاأة: 

السيدة أوشيري جميلة أصفته)ا) 
داض السالم عماضة  مسييرة عنوانه)ا) 
 21611 السبع  عي1   (6 الرقم   23

الداض البيراء املغرب
مراقب بو مراقبي الحساأات :

السيدة أوشيري جميلة )ا)أصفته 
داض السالم عماضة  مسييرة عنوانه)ا) 
 21611 السبع  عي1   (6 الرقم   23

الداض البيراء املغرب
األسا�صي  النظام  مقتريات 
توزيع  و  االحتياطي  أتكو3ن  املتعلقة 

األضباح :
حسب االضباح.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لك1 شخص :
حسب الصفة.

أقبول  متعلقة  مقتريات 
تفو3ت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي1 جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
حسب الصفة .
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماي 2121 تحت ضقم )77697.

395I

QUALICIA CONSULTING

ASN EXPRESS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 51111، MEKNES

MAROC

ASN EXPRESS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفاضلية ضقم 44) شاضع محمد 

السادس مكناس - 51111 مكناس 

املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.45575

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

املؤضخ في 28 فبراير 2122 تم تحو13 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شاضع   (44 ضقم  الفاضلية  »تجزئة 

 51111  - مكناس  السادس  محمد 

مكناس املغرب« إلى »3 شاضع الزالقة 

 51111  - مكناس  ج  م  أنبرة  اقامة 

مكناس املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 87)).

396I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

 SOCIETE«
 D›EXPLOITATION

AGRICOLE BE »SEABE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 11

، 31111، FES MAROC
 SOCIETE D›EXPLOITATION«
AGRICOLE BE »SEABE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 

2؛ دضب الحرة؛ الطالعة الكبيرة - 
31111 فاس املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.58.223
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  املؤضخ في 14 ماضس 2122 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE D’EXPLOITATION«
مبلغ   AGRICOLE BE »SEABE
دضهم وعنوا1   1.211.111 ضبسمالها 
مقرها اإلجتماعي ضقم 2؛ دضب الحرة؛ 
فاس   31111  - الكبيرة  الطالعة 
من  بكثر  خساضة   : ل  نتيجة  املغرب 

ثالتة بضباع ضبسمال الشركة.
ضقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الكبيرة  الطالعة  الحرة؛  دضب  2؛ 

31111 فاس املغرب. 
و عي1:

و  العسري  عمر  السيد)ة) 
عنوانه)ا) فيال نامية؛ تجزئة الراحة؛ 
الداض   21111 بنفا  التفاح  زنقة 
البيراء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1539/122.

397I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE IM FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
31111، FES MAROC

STE IM FES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : ضقم 278 
زنقة 3 حي سيدي الهادي زواغة 
العليا فاس 31111 فاس املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.57255
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية   STE IM FES
محدودة ذات الشر3ك الوحيد مبلغ 
وعنوا1  دضهم   21.111 ضبسمالها 
 3 زنقة   278 ضقم  اإلجتماعي  مقرها 
حي سيدي الهادي زواغة العليا فاس 
لنهاية  نتيجة  املغرب  فاس   31111

النشاط.
و عي1:

و  املرزوقي  يونس  السيد)ة) 
اأن  مجالب  القدس  حي  عنوانه)ا) 
تاو3ت زنقة 31 91111 طنجة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض3خ 4) ماضس 2122 وفي ضقم 278 
زواغة  الهادي  سيدي  حي   6 زنقة 

العليا فاس 31111 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (8 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1452/2122.

398I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE ZINA CUISINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
31111، FES MAROC

STE ZINA CUISINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : القطعة 
21 تجزئة اضيسطوط طر3ق ايموزاض 

فاس 31111 فاس املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.53577

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  4) ماضس 2122  املؤضخ في 
ذات  شركة   STE ZINA CUISINE
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ ضبسمالها 81.111 دضهم 
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي القطعة 21 
تجزئة اضيسطوط طر3ق ايموزاض فاس 
لنهاية  نتيجة  املغرب  فاس   31111

النشاط.
و عي1:

السيد)ة) يوسف ضباني أوعصامي 
و عنوانه)ا) ضقم 28 زنقة جر3ر شاضع 
فاس   31111 هللا  عبد  أن  عالل 

املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي القطعة   2122 ماضس   (4 أتاض3خ 
تجزئة اضيسطوط طر3ق ايموزاض   21

فاس 31111 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   22 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1491/2122.
399I

EXPACT PARTNERS

DELTA UPS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 211
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

21111، CASABLANCA Maroc
DELTA UPS MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6668

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )3) شاضع 

انفا إقامة ازوض مكتب ضقم )) ب - 

21111 الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537245

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DELTA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.UPS MAROC

تحو13   -  : غرض الشركة أإيجاز 

الكهربائية  املعدات  وتجميع 

واملحوالت

الطاقة  محالي1  تكام1   -

والبطاض3ات للمحوالت

الكهربائية  املعدات  تسو3ق   -

واملحوالت

 ، ، اإلصالح  التجميع   ، التركيب   -

الصيانة 

والطاقة  التدقيق  حلول   -

الكهربائية

- تأمي1 الطاقة والخدمات

- استيراد و تصدير

- حلول الطاقة الشمسية

- التجاضة اإللكترونية

- التجاضة..

 (3(  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 (( شاضع انفا إقامة ازوض مكتب ضقم 

ب - 21111 الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : لحرش  حسن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحرش  حسن  السيد 
4) ممر الوليدية حي السالم 21111 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لحرش  حسن  السيد 
4) ممر الوليدية حي السالم 21111 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 11674.

411I

ALPHA MANUTENTION SERVICES

 ALPHA MANUTENTION
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو3ت حصص

 ALPHA MANUTENTION
SERVICES

 Avenue Mers Sultan, Apt 3 ,26
Etage 1 ، 21116، الداض البيراء 

املغرب
 ALPHA MANUTENTION

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس السلطا1 شقة 3 طاأق ) - 

21491 الداض البيراء املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.417149

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 فبراير   23 في  املؤضخ 

املصادقة على :
)ة) حسناء زهيدي  تفو3ت السيد 
251 حصة اجتماعية من بص1 251 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد السالم 

الوضض أتاض3خ 23 فبراير 2122.
محمد شهيب  )ة)  تفو3ت السيد 
251 حصة اجتماعية من بص1 251 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد السالم 

الوضض أتاض3خ 23 فبراير 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 5)85)8.

411I

SOCIETE SPECIALISEE BETON

 SOCIETE SPECIALISEE
BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE SPECIALISEE BETON
2 زنقة يعقوب املنصوض الطاأق 2 

ضقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
 SOCIETE SPECIALISEE BETON

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

يعقوب املنصوض الطاأق 2 ضقم 4 - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
125711

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 دجنبر   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE SPECIALISEE BETON
و  انتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع الخرسانة.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 -  4 ضقم   2 يعقوب املنصوض الطاأق 

91111 طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 ITABETON BTP الشركة 
حصة   CONSTRUCTION : 511

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد ضجا1 ضونكالي : 251 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد ماطيو ضونكالي : 251 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 ITABETON BTP الشركة 
عنوانه)ا)   CONSTRUCTION
م٠س 27 عماضة 244 ضقم 11 سيدي 
البيراء  الداض   21281 معروف 

املغرب.
السيد ضجا1 ضونكالي عنوانه)ا) حي 

اشقاض جبيلة 91111 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  ضونكالي  ماطيو  السيد 
طنجة   91111 جبيلة  اشقاض  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ضوجيرو مينوني عنوانه)ا) 
 (( شقة   (44 عماضة  سيتي  كولف 
أوسكوضة  2املدينة الخرراء  الطاأق 

21111 الداض البيراء املغرب
السيد ضجا1 ضونكالي عنوانه)ا) حي 

اشقاض جبيلة 91111 طنجة املغرب
السيد عمر الحوتي عنوانه)ا) حي 
نزهة زنقة 6 ضقم 121 اقامة الزمردة 
الداض   91111 السبع  عي1   ( شقة 

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   21 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252147.
412I

control journal bilan

خبير البناء والعقارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

control journal bilan
5 شاضع الجيش امللكي فراء سايس 

فاس ، 31111، فاس املغرب
خبير البناء والعقاضات شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 

منطقةساضه ديت افراح 1 3) زهوض 
فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
71239
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2121 نونبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
خبير   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

البناء والعقاضات.
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تشييد املباني .
 : االجتماعي  املقر  عنوا1 
زهوض   (3 منطقةساضه ديت افراح 1 

فاس - 31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 5.111  : ألفامي  سعد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ألفامي  سعد  السيد 
فاس  مناجم  طر3ق  شيال  افينيو   5

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ألفامي  سعد  السيد 
فاس  مناجم  طر3ق  شيال  افينيو   5

31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   11 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم -.
413I

COMP FOR YOU

هبانا ترافو
إعال1 متعدد القراضات

COMP FOR YOU
55 زنقة الكروم تجزئة املستقب1 

الجديدة ، 24111، الجديدة املغرب
هبانا ترافو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر3ك الوحيد«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: دواض 
الحفظا1 مركز موالي عبد هللا 

الجديدة - 24111 الجديدة املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.17311
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8) يناير 2122
تم اتخاذ القراضات التالية: 

الذي ينص   :( قراض ضقم قراض ضقم 
على مايلي: تغير تسمية الشركة

الذي ينص   :2 قراض ضقم قراض ضقم 
على مايلي: تغير نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 
النظام األسا�صي التالية: 

): الذي ينص  أند ضقم البند ضقم 
من  الشركة  سم  إ  تغير  مايلي:  على 

هبانا فروي الى هبانا ترافو
الذي ينص  أند ضقم البند ضقم2: 
من  الشركة  نشاط  تغير  مايلي:  على 
مستودع تبريد الفواكه والخرر الى 

اشغال البناء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 5) فبراير 

2122 تحت ضقم 27511.
414I

اوضو افر3ك إكسبير

THE SANDY TENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

اوضو افر3ك إكسبير
ضقم 256 شاضع اإلدضي�صي، تجزئة 
صوفيا الوضدة، تاضكةـ ـ مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
THE SANDY TENTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 22 مكتب 
ضقم 6) اأو أكر الصديق مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
124111

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SANDY TENTS
إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
السياحية  املعسكرات  وتشغي1 

املتنقلة.
عنوا1 املقر االجتماعي : 22 مكتب 
 - اأو أكر الصديق مراكش   (6 ضقم 

41111 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ ضبسمال الشركة: 1.111.111 

دضهم، مقسم كالتالي:
 : الدين  نوض  الجكاني  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   11.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نوض  الجكاني  السيد 
عنوانه)ا) املركب السكني يوسف أن 
تاشفي1 عماضة س ) شقة 56 مراكش 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نوض  الجكاني  السيد 
عنوانه)ا) املركب السكني يوسف أن 
تاشفي1 عماضة س ) شقة 56 مراكش 

41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 34355).
415I

DEUTSCH KOORDINATION

 DEUTSCH 
KOORDINATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

DEUTSCH KOORDINATION
 6Rue IBNOU EL ADIL, RESID ,

 FARAH, 4eme Etage, N°11,
 BOURGOGNE CASABLANCA،
MAROC 21211، الداض البيراء

 DEUTSCH KOORDINATION 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 6Rue وعنوا1 مقرها اإلجتماعي
 IBNOU EL ADIL, RESID

 FARAH, 4eme Etage, N°11,
 BOURGOGNE CASABLANCA

21211 الداض البيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.351185

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2122 فبراير   14 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.111.111«
 1.251.111« إلى  دضهم«   251.111«
مقاصة  إجراء   : طر3ق  عن  دضهم« 
مع ديو1 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 4869)8.
416I

STE BENSELLAOU SARL AU 

STE TIRAGWIN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU
 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35111،
GUERCIF MAROC

STE TIRAGWIN SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ملر3جة 

املركز جرسيف - 35111 جرسيف 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
2122/2287

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TIRAGWIN SARL AU
 -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
 HEBRGEMENT TOURISTIQUE
 ET AUTRE HEBERGEMENT DE

COURTE DUREE
 TRAITEUR TE-

 .RESTAURATION
.Négociant -

ملر3جة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
جرسيف   35111  - املركز جرسيف 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : اعيش  حنا1  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اعيش  حنا1  السيدة 
 35111 جرسيف  الشوبير  حي 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  اعيش  حنا1  السيدة 
 35111 جرسيف  الشوبير  حي 

جرسيف املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف أتاض3خ 28 ماضس 

2122 تحت ضقم 2287/2122.
417I

SERVIAP

BASSAM›S KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SERVIAP
ضقم ) زاو3ة شاضع طاضق أن ز3اد 
أنسليما1 ، 13111، أنسليما1 

املغرب
BASSAM›S KITCHEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسيرة الطاأق الثالث الشقة 9) 

املحمدية - 28811 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

31159
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BASSAM’S KITCHEN
 - مطعم   : غرض الشركة أإيجاز 

مقيم حفالت .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 (9 الشقة  الثالث  الطاأق  املسيرة 
املحمدية - 28811 املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   511  : امي1  بسام  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيدة نوال مجتهد : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بسام امي1 عنوانه)ا) زنقة 
 (4 السيام عماضة كراكشو ا الشقة 

الرباط 11111 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  مجتهد  نوال  السيدة 
الصخوض  العاص  أن  عمرو  ممر   8
 21111 الداضالبيراء  السوداء 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بسام امي1 عنوانه)ا) زنقة 
 (4 السيام عماضة كراكشو ا الشقة 

الرباط 11111 الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية أتاض3خ 6) ماضس 

2122 تحت ضقم 542.

418I

STE ZIZ COMPTA

STE SSM LOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC

STE SSM LOC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
محمد السادس ضقم 5) الطاأق 
الثاني ضقم 14 تاضكة الجديدة 
الرشيدية - 52111 الرشيدية 

املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(4739

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   (8 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو3ت السيد )ة) خالد مفو 311 
 311 بص1  من  اجتماعية  حصة 
اسماعي1  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

مولودي أتاض3خ 8) ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 48).
419I

STE MAROC INDUSTRIE NUMERIQUE

 STE MAROC INDUSTRIE
NUMERIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MAROC INDUSTRIE
NUMERIQUE

ضقم 8 زنقة أاتريس لومومبا اقامة 
األفق الطاأق 5 الشقة ضقم 53 فاس 

، 31111، فاس املغرب
 STE MAROC INDUSTRIE
NUMERIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 8 زنقة 
أاتريس لومومبا إقامة األفق الطاأق 
5 شقة ضقم 53 فاس - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
72117

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 STE MAROC INDUSTRIE

. NUMERIQUE
غرض الشركة أإيجاز : أيع وشراء 

املعدات الصناعية .
 8 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
األفق  إقامة  لومومبا  أاتريس  زنقة 
 - فاس   53 ضقم  شقة   5 الطاأق 

31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : العمراني  بنس  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العمراني  بنس  السيد 
أاتريس لومومبا إقامة األفق   8 ضقم 
الشقة 3 فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العمراني  بنس  السيد 
األفق  إقامة  لومومبا  أاتريس   8 قم 

الشقة 3 فاس 31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 538).
411I
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cosmetique tafrasti

بنتير امهاوش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PEINTURE AMHAOUCH
حي موالي اسماعي1 4) عماضة 

موالي اسماعي1 الطاأق 3 ضقم 9 ، 
91111، طنجة املغرب

أنتير امهاوش شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي موالي 
اسماعي1 4) عماضة موالي اسماعي1 

الطاأق 3 ضقم 9 طنجة - 91111 
طنجة املعرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
125773

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أنتير   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

امهاوش .
اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة .
عنوا1 املقر االجتماعي : حي موالي 
اسماعي1 4) عماضة موالي اسماعي1 
 91111  - طنجة   9 ضقم   3 الطاأق 

طنجة املعرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 611  : امهاوش  سفيا1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد اتاس امهاوش : 411 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيا1 امهاوش عنوانه)ا) 
 91111  (7( ضقم   ( حي املجد زنقة 

طنجة املعرب.

عنوانه)ا)  اناسامهاوش  السيد 

الحسيمة  حديفة  أني  الكامو1  داض 

91111 طنجة املعرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا1 امهاوش عنوانه)ا) 
 91111  (7( ضقم   ( حي املجد زنقة 

طنجة املعرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252232.

4((I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 MANAGEMENT DE LA
GESTION PERSONNEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطاأق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

الز3تو1 ) أنسودة فاس ، 31111، 

فاس املغرب

 MANAGEMENT DE LA

GESTION PERSONNEL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 399 

الطاأق 2 املكتب 5 تجزئة جنة 

الز3تو1 ) أنسودة فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

72113

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 MANAGEMENT DE LA  :

.GESTION PERSONNEL

توفير   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املوظفي1 

التوظيف
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
5 تجزئة جنة  399 الطاأق 2 املكتب 
 31111  - فاس  أنسودة   ( الز3تو1 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : خوخو  سفيا1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   511  : ناجي  سمير  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خوخو  سفيا1  السيد 

الرباط 11111 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  ناجي  سمير  السيد 

الرباط 11111 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  خوخو  سفيا1  السيد 

الرباط 11111 الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 536).
412I

GENERAL MEDICAL DEVICES CORPORATION

 GENERAL MEDICAL
DEVICES CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

 GENERAL MEDICAL DEVICES
CORPORATION

75 شاضع بنفا، زاو3ة زنقة كلو دو 
أروفانس الطاأق 9، شقة ضقم 

ب 118 ، 21111، الداض البيراء 
املغرب

 GENERAL MEDICAL DEVICES
CORPORATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 75 شاضع 
بنفا، زاو3ة زنقة كلو دو أروفانس 
الطاأق 9، شقة ضقم ب 118 - 
21111 الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
536127

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 GENERAL MEDICAL DEVICES

.CORPORATION
غرض الشركة أإيجاز : التجاضة في 

األجهزة الطبية ومعدات املختبر.
منتجات  وتوزيع  استيراد 
وبجهزة  الطبية  واألجهزة  املختبرات 
الكشف ومستحررات التجمي1 وبي 

معدات طبية بخرى 
وبجهزة  الطبية  األجهزة  تصدير 
الكشف ومستحررات التجمي1 وبي 

مواد طبية بخرى ؛
والكواشف  الطبية  األجهزة  أيع 
وجميع  التجمي1  ومستحررات 

املعدات الطبية األخرى أالجملة ؛
الطبية  لألجهزة  الصيانة  خدمة 

وبي معدات طبية بخرى ؛
املعلومات  تكنولوجيا  حلول  أيع 

الطبية ؛
التقنية  املعدات  في  التجاضة 
واملعدات   ، واألثاث   ، والحاسوبية 
واللوازم املكتبية ، وبجهزة الكمبيوتر 
واللوازم   ، والبرمجيات  الغياض  وقطع 
واألجهزة   ، ووضاقة ومكتبة   ، املكتبية 
وبجهزة   ، ومح1 معدات و عقاقير   ،

الكشف ومنتجات املختبرات 
جميع   ، متنوعة  إنشأت  بعمال 
لالستخدام  املباني  تشييد  بعمال 

الصناعي والتجاضي
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إنشاء  مختلط،  استخدام  بو 

جميع املباني واملصانع وبعمال الحفر 

واملوز3ك  الجبس  وبعمال  وضصف 

،لنجاضة الخشبية واألملنيوم  والرخام 

جميع  وعموًما  والسباكة  والدها1 

بعمال الهندسة املدنية وجميع املهن؛

أجميع  املال  ضبس  في  املشاضكة 

بو  الشركات  جميع  في  الوسائ1 

بو  املماثلة  األغراض  ذات  الشركات 

ذات الصلة ؛

املعامالت  جميع   ، عام  بشك1 

بو  الصناعية  بو  املالية  بو  التجاض3ة 

األوضاق املالية بو العقاضات املتعلقة 

بشك1 مباشر بو غير مباشر أأهدافها 

الشركة  تطو3ر  تعزز  قد  والتي 

وتوسيعها..

75 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 

أروفانس  دو  كلو  زنقة  زاو3ة  بنفا، 

 -  118 ب  ضقم  شقة   ،9 الطاأق 

21111 الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : كر3جة  نادية  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كر3جة  نادية  السيدة 

أوشعيب  أن  صالح  زنقة  الخير  حي 

ضقم 3 26111 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  كر3جة  نادية  السيدة 

أوشعيب  أن  صالح  زنقة  الخير  حي 

ضقم 3 26111 سطات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 817441.

4(3I

MONTREAL CITY

MONTRÉAL CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

MONTREAL CITY

الرقم 476-478 شاضع كولوني1 

العالم حي السالمة ، 21671، الداض 

البيراء املغرب

MONTRÉAL CITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الرقم 

476-478 شاضع كولوني1 العالم حي 

السالمة - 21671 الداض البيراء 

البيراء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5375(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MONTRÉAL CITY

غرض الشركة أإيجاز : مقهى.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

شاضع كولوني1 العالم حي   476-478

البيراء  الداض   21671  - السالمة 

البيراء.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : املتقي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املتقي  محمد  السيد 

زنقة   12 حي موالي ضشيد مجموعة 

البيراء  الداض   21671  31 ضقم   11

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املتقي عنوانه)ا) حي 

 11 زنقة   12 موالي ضشيد مجموعة 

ضقم 31 21671 الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818751.

4(4I

SELECT CONSEIL

THE WOMAN STUDIO
إعال1 متعدد القراضات

SELECT CONSEIL

شاضع عبد املومن عماضة421 الطاأق 

الرابع ضقم6) ، 21361، البيراء 

املغرب

THE WOMAN STUDIO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: اقامة 

غراي دالبيو1 الرقم 5 زنقة عي1 

حرودة آنفا - 21111 الداضالبيراء 

املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.521781

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 19 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

هدى  السيدة  تفو3ت  على  املوافقة 

أالعاطي ل211 حصة لفائدة السيد 

فر3د يوكس1

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الى  للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

الذي ينص على   :7 و   6 أند ضقم 

الشركة  املتعلقا1 أراس مال  مايلي: 

وحصص الشركاء

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

املتعلق أالشك1 القانوني للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819265.

4(5I

SELECT CONSEIL

 GROUPE SCOLAIRE
 MADINAT AL IRFANE EL

OULFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

SELECT CONSEIL

شاضع عبد املومن عماضة421 الطاأق 

الرابع ضقم6) ، 21361، البيراء 

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE MADINAT

AL IRFANE EL OULFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

واد ام الربيع )مدضسة االنتفاضة) 

الؤلفة - 21111 الداضالبيراء 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.61111

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2122 ماضس   (8 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم«   4.511.111«

»3.111.111 دضهم« إلى »7.611.111 

مقاصة  إجراء   : طر3ق  عن  دضهم« 

مع ديو1 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819267.

4(6I
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BOUCHTA COMPTA

ATARIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

91111، TANGER MAROC

ATARIA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

يوسف اأن تاشفي1 قيساض3ة البحر 

املتوسط املح1 ضقم 8) - 9111 

طنجة املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.36497

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1   2121 يونيو   24 املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ   ATARIA TRANS

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

اإلجتماعي شاضع يوسف اأن تاشفي1 

قيساض3ة البحر املتوسط املح1 ضقم 

8) - 9111 طنجة املغرب نتيجة ل : 

صعوبة التمو13 واملنافسة.

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

يوسف اأن تاشفي1 قيساض3ة البحر 

 91111  -  (8 ضقم  املح1  املتوسط 

طنجة املغرب. 

و عي1:

و  اثاض3ا  سليما1  السيد)ة) 

حي أوسيجوض قطعة ضقم  عنوانه)ا) 

5 91111 طنجة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2741.

4(7I

SOMIGEC

بيكرازيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35111، Taza Maroc

أيكراز3ت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

مراكش عماضة الجوهرة الخرراء، 

تازة - 35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

6467

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2121 دجنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أيكراز3ت.

غرض الشركة أإيجاز : تجاضة ز3ت 

الز3تو1 وحفر البئر والسقي أالتقطير 

وبشغال مختلفة.
زنقة   26  : عنوا1 املقر االجتماعي 

الخرراء،  الجوهرة  عماضة  مراكش 

تازة - 35111 تازة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الغربي  عصام  السيد 
الجوهرة  عماضة  مراكش  زنقة   26

الخرراء، تازة 35111 تازة املغرب.

الغربي  القادض  عبد  السيد 
عماضة  مراكش  زنقة   26 عنوانه)ا) 

الجوهرة الخرراء، تازة 35111 تازة 

املغرب.

عنوانه)ا)  الغربي  محسن  السيد 
الجوهرة  عماضة  مراكش  زنقة   26

الخرراء، تازة 35111 تازة املغرب.

السيدة فاطمة هواضي عنوانه)ا) 
الجوهرة  عماضة  مراكش  زنقة   26

الخرراء، تازة 35111 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الغربي  عصام  السيد 
الجوهرة  عماضة  مراكش  زنقة   26

الخرراء، تازة 35111 تازة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 أتاض3خ  أتازة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 142.

4(8I

NEW CHALLENGE CONSULTING

YA PREMIUM SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

86) شاضع اأراهيم الروداني حي 

الهدى ، 25111، خر3بكة املغرب

YA PREMIUM SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 4) زنقة 

اإلمام مالك حي الفتح - 25111 

خر3بكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

754(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PREMIUM SERVICE

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األدوات املدضسية.

زنقة   (4  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 25111  - الفتح  حي  مالك  اإلمام 

خر3بكة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد انس حراي�صي : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد يوسف هاضي : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حراي�صي  انس  السيد 
الوفاق  حي  ألوك ب  مكرض   65 ضقم 

25111 خر3بكة املغرب.
عنوانه)ا)  هاضي  يوسف  السيد 
3 زنقة عناأة حي الر3اض  375 ألوك 

25111 خر3بكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حراي�صي  انس  السيد 
الوفاق  حي  ألوك ب  مكرض   65 ضقم 

25111 خر3بكة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  االأتدائية أخر3بكة أتاض3خ 25 

2122 تحت ضقم 43).
4(9I

segex

PERLA PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
31111، fes MAROC

PERLA PLASTIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قطعة 
ضقم 319-311 تجزئة النماء أنسودة 

فاس - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

7(9(5
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PERLA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.PLASTIC

صنع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

 / البالستيكية  مواد  و  األملنيوم 

استيراد و تصدير.

قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ضقم 311-319 تجزئة النماء أنسودة 

فاس - 31111 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد الياس الزاو3ة : 511 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

: 511 حصة  السيد امي1 املروني 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزاو3ة  الياس  محمد  السيد 

 8 عماضة  البديع  حدائق  عنوانه)ا) 

شقة 5 األندلس عي1 الشقف موالي 

يعقوب 31111 فاس املغرب.

السيد امي1 املروني عنوانه)ا) دواض 

أني كرزاز 13111 أنسليما1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزاو3ة  الياس  محمد  السيد 

 8 عماضة  البديع  حدائق  عنوانه)ا) 

شقة 5 األندلس عي1 الشقف موالي 

يعقوب 31111 فاس فاس

السيد امي1 املروني عنوانه)ا) دواض 

أني كرزاز 13111 فاس فاس

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (8 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 446).

421I

O’GESTION & CONSEIL

BENOMAR KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL

شقة 12 الطاأق الثالث 8) مكرض 

زنقة محمد عبدو إقامة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،61111

BENOMAR KHADAMAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ظهر املحلة 

تجزئة الدوحي شاضع النرجس ضقم 23 

مح1 2 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

39119

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BENOMAR KHADAMAT

مفوض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

)تحو13 األموال).

ظهر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

املحلة تجزئة الدوحي شاضع النرجس 

وجدة   61111  -  2 مح1   23 ضقم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد أنعمر : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

أنعمر  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) ظهر املحلة تجزئة السعادة 
 ( زنقة ناضدين عماضة ناألس الشقة 

61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أنعمر  الصمد  عبد  السيد 
عنوانه)ا) ظهر املحلة تجزئة السعادة 
 ( زنقة ناضدين عماضة ناألس الشقة 

61111 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   21 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 318.
421I

مكتب الدضاسات املحاسباتية والتسيير

HT.T.G
إعال1 متعدد القراضات

مكتب الدضاسات املحاسباتية 
والتسيير

شاضع محمد الخامس عماضة أنطالب 
الطاأق الثاني املكتب ضقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
HT.T.G »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: شاضع 

موالي الحسن ملك البركة ) املكتب 
ضقم 21 الطاأق التاني - 35111 

جرسيف املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.(859

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 7) فبراير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
475 حصة  أيع السيد حمزة الطيبي 
اجتماعية أقيمة 111 دضهم للحصة 

مجانا للسيد اأراهيم الطيبي
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ذات  شركة  الى  الوحيد  الشر3ك 

مسؤولية محدودة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
والتدض3ب  االستشاضة  نشاط  اضافة 

أالجودة النظافة األمن والبيئة
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تحو13 مقر الشركة من شاضع موالي 
جرسيف   3 الطاأق   5 ضقم  الحسن 
الى شاضع موالي الحسن ملك البركة 
التاني  الطاأق   21 ضقم  املكتب   (

جرسيف 
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

املتعلق أالشك1 القانوني للشركة
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

املتعلق أأنشطة الشركة
أند ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املتعلق أاملقر االجتماعي للشركة
الذي ينص على   :  7 و   6 أند ضقم 

مايلي: املتعلقا1 أربسمال الشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف أتاض3خ 28 ماضس 

2122 تحت ضقم 1291/2122.
422I

FIDUGEC

AVEKA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 3(5

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 21411، CASABLANCA

MAROC
AVEKA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 46 شاضع 
الزضقطوني الطاأق الرابع شقة ضقم 

2. - 21116 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538117
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AVEKA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.IMMO

غرض الشركة أإيجاز : - االنعاش 

القوهني1  عليه  تنص  كما  العقاضي 

الجاضي بها العم1.

الشراء،  االستغالل،  االداضة،   -

الكراءلك1 املمتلكات املنقولة  البيع، 

و الثاأتة.

العمليات  ك1  عامة  أصفة  و   -

الصناعية  او  املالية  التجاض3ة، 

املنقولة و الثاأتة التي تدخ1 في اطاض 

الهدف االجتماعي للشركة. .

46 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 

الزضقطوني الطاأق الرابع شقة ضقم 

2. - 21116 الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد مشيش ضشيد : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

511 حصة   : السيد مشيش علي 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ضشيد  مشيش  السيد 

معروف  سيدي  امي1  تجزئة   285

21521 الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا)  علي  مشيش  السيد 

القدس   3 البيراء  مجموعة   369

الداض   21611 أرنو�صي  سيدي 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ضشيد  مشيش  السيد 

معروف  سيدي  امي1  تجزئة   285

21521 الداض البيراء املغرب

عنوانه)ا)  علي  مشيش  السيد 

القدس   3 البيراء  مجموعة   369

الداض   21611 أرنو�صي  سيدي 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819192.
423I

مكتب املحاسبة

 STATION HASSANI
ENERGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو3ت حصص

مكتب املحاسبة
طر3ق العرائش عماضة بجعو1 ضقم 
7 الطاأق الثاني القصر الكبير ، 
92151، القصر الكبير املغرب

 STATION HASSANI ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 21 
غشت طر3ق الرباط القصر الكبير - 

92151 القصر الكبير املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.33(5

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   (6 في  املؤضخ 

املصادقة على :
ضشيد الجباضي  )ة)  تفو3ت السيد 
اجتماعية  حصة   11.511 الحساني 
لفائدة  حصة   21.111 بص1  من 
الحساني  الجباضي  بحمد  )ة)  السيد 

أتاض3خ 6) ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 25 أتاض3خ  الكبير  أالقصر  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 214.
424I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ELAARBAOUI TRAMIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 281 HAY BOUGAFER ،
45811، TINGHIR maroc

ELAARBAOUI TRAMIN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 
واكليم - 45811 تنغير املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.2111

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تقرض ح1   2122 يناير   (4 املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ELAARBAOUI الوحيد  الشر3ك 

 111.111 ضبسمالها  مبلغ   TRAMIN

دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 

واكليم - 45811 تنغير املغرب نتيجة 

املنافسة  و  االقتصاديو  االزمة   : ل 

الشرسة .

دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

واكليم تنغير 45811 تنغير املغرب. 

و عي1:

و  العرباوي  حميد  السيد)ة) 

تنغير   45811 دواض واكليم  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 أتاض3خ  أتنغير  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 86).

425I

CORPORATE AUDIT GROUP

AH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

ح1 شركة

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شاضع عبد املومن، الطاأق 

الخامس، ضقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc

AH INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 3، زنقة 

دكسمود، الطاأق األول، شقة )، 

بنفا، زنقة سمية، إقامة شهرزاد 3، 

الطاأق الخامس، ضقم 22 ، أامليي 

21111 الداض البيراء املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.237547

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  املؤضخ في 31 ماضس 2122 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   AH INVEST الشر3ك الوحيد 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 
زنقة دكسمود،   ،3 مقرها اإلجتماعي 
زنقة  بنفا،   ،( شقة  األول،  الطاأق 
الطاأق   ،3 شهرزاد  إقامة  سمية، 
 21111 أامليي   ،  22 ضقم  الخامس، 

الداض البيراء املغرب نتيجة ل : ..
زنقة   ،3 و حدد مقر التصفية ب 
 ،( شقة  األول،  الطاأق  دكسمود، 
بنفا، - 21111 الداض البيراء املغرب. 

و عي1:
امينة حدو و عنوانه)ا)  السيد)ة) 
األول،  الطاأق  دكسمود،  زنقة   ،3
الداض   21111 اجدية  أن   ،( شقة 
البيراء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 
الطاأق األول،  زنقة دكسمود،   ،3  :

شقة )، بنفا، الداض البيراء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9349)8.
426I

ANAMAR FIDUCIAIRE

SOMELTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 281 HAY BOUGAFER ،
45811، TINGHIR maroc

SOMELTRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 

طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 
واكليم - 45811 تنغير املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.237
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أمقت�صى قراض الشر3ك الوحيد 
املؤضخ في 4) يناير 2122 تقرض ح1 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد SOMELTRA مبلغ 
ضبسمالها 111.111 دضهم وعنوا1 
مقرها اإلجتماعي دواض واكليم - 
45811 تنغير املغرب نتيجة ل : 

املنافسة في سوق الشغ1.
دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

واكليم تنغير 45811 تنغير املغرب. 
و عي1:

و  العرباوي  محمد  السيد)ة) 
تنغير   45811 دواض واكليم  عنوانه)ا) 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أتنغير  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 85).
427I

ماتريس وا1 كونسلتي1

EBIZ CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ماتريس وا1 كونسلتي1

شاضع عالل الفا�صي مجمع الحاأوس 

2 عماضة ب شقة 21 مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

EBIZ CO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عالل الفا�صي مجمع الحبوس 2 

عماضة ب الشقة 21 - مراكش مراكش 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124123

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EBIZ  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CO

شراء   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة  والخدمات  املنتجات  وبيع 

عبر اإلنترنت.

- شراء وبيع املنتجات في املتاجر.

والتغليف  الطلبات  بخذ   -

والتوصي1 للمنازل..

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 2 الحبوس  مجمع  الفا�صي  عالل 

عماضة ب الشقة 21 - مراكش مراكش 

41111 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مبروك  احمد  السيد 

 41111  486 ضقم  ب   2 املسيرة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  كبيتو  ايوب  السيد 

صوكوما 2 سودضي ضقم 742 41111 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  مبروك  احمد  السيد 

 41111  486 ضقم  ب   2 املسيرة 

مراكش املغرب

عنوانه)ا)  كبيتو  ايوب  السيد 

صوكوما 2 سودضي ضقم 742 41111 

مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134264.

428I

CAB ASSISTANCE

RPUB

إعال1 متعدد القراضات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 91111،

TANGER MAROC

RPUB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: اقامة انتي 

8 حي االمام الغزالي ضقم ا6 - 91111 

طنجة املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.75261

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 19 فبراير 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحو13 املقر الى العنوا1 التالي : تجزئة 

الزنكاية زنقة 126 ضقم 11 طنجة.

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

طر3ق  عن  الشركة  ضاسمال  ز3ادة 

 191111 أمبلغ  النقدية  املساهمة 

دضهم ليصبح 211111 دضهم.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ضاسمال الشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252313.

429I

مكتب الر3اني للمحاسبة

EASY MOVERS MAROC-

INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

مكتب الر3اني للمحاسبة

شاضع محمد داود ضقم231 تطوا1 ، 

93141، تطوا1 املغرب

EASY MOVERS MAROC-

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

مو�صى اأن نصير إقامة مو�صى اأن 

نصير ضقم 7 الطاأق األول ضقم 2 - 

91111 طنجة املغرب.

ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.88269

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  )) ماضس 2122  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

EASY MOVERS MAROC-

ضبسمالها  مبلغ   INTERNATIONAL

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

نصير  اأن  مو�صى  شاضع  اإلجتماعي 

إقامة مو�صى اأن نصير ضقم 7 الطاأق 

األول ضقم 2 - 91111 طنجة املغرب 

نتيجة ل : الركود االقتصادي.

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اأن  مو�صى  إقامة  نصير  اأن  مو�صى 

 -  2 الطاأق األول ضقم   7 نصير ضقم 

91111 طنجة املفرب. 

و عي1:

و  الز3اني  املالك  عبد  السيد)ة) 

بمستردام   1111 هولندا  عنوانه)ا) 

هولندا كمصفي )ة) للشركة.

السيد)ة) احمد احاضز و عنوانه)ا) 

هولندا  بمستردام   1111 هولندا 

كمصفي )ة) للشركة.
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وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252351.

431I

MB ADVISORY

 STE شركة أ ج ف جيني سيفيل
EJF GENIE CIVIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MB ADVISORY

 Quartier Saada N°363 Bis ،

35111، TAZA MAROC

 STE EJF 1شركة ب ج ف جيني سيفي

GENIE CIVIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 21 ألوك 

2 حي التقدم 2 تازة - 35111 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

6465

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : شركة ب 

 STE EJF GENIE 1ج ف جيني سيفي

.CIVIL
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املتنوعة في البناء

البيع والشراء 

اإلستيراد والتصدير.

عنوا1 املقر االجتماعي : 21 ألوك 
تازة   35111  - تازة   2 التقدم  حي   2

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

511.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فيص1  جباض  السيد 
تازة   35111 حي الكوشة تازة العليا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  فيص1  جباض  السيد 
تازة   35111 حي الكوشة تازة العليا 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أتازة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 461/2122.
43(I

ALMALASERS MAROC SARL

ALMALASERS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة
ALMALASERS MAROC SARL
5)شاضع االأطال ضقم 4 اكدال 
الرباط ، 11191، الرباط املغرب

ALMALASERS MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5) 
 Avenue Al Abtal N°4 agdal -

.11191 RABAT MAROC
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.141615

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2122 فبراير   21 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
 21.111« بي من  دضهم«   181.111«
عن  دضهم«   211.111« إلى  دضهم« 
ديو1  مع  مقاصة  إجراء   : طر3ق 
الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (6 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 123155.
432I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 FENNEC AUTOMOTIVE

PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen (85

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 21361،

CASABLANCA MAROC

 FENNEC AUTOMOTIVE PARTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 217 شاضع 

اأراهيم الروداني ، الطاأق ) ضقم 3 - 

21111 الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537989

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FENNEC AUTOMOTIVE PARTS

غرض الشركة أإيجاز : التجاضة في 

قطع الغياض واملعدات أكافة بنواعها 

للسياضات والصناعة.

 217  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 ( الطاأق   ، الروداني  اأراهيم  شاضع 

ضقم 3 - 21111 الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   511  : السيد ايمن مرداد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد سعيد نايت القا�صي : 511 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مرداد  ايمن  السيد 
سيدي   118 ضقم  املستقب1  اقامة 
الداضالبيراء   21111 معروف 

املغرب.
القا�صي  نايت  سعيد  السيد 
 5(9 ضقم  الفلي1  حي  عنوانه)ا) 
الداضالبيراء   21111 أنسليما1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  مرداد  ايمن  السيد 
سيدي   118 ضقم  املستقب1  اقامة 
معروف 21111 الداضالبيراء املغرب
القا�صي  نايت  سعيد  السيد 
 5(9 ضقم  الفلي1  حي  عنوانه)ا) 
الداضالبيراء   21111 أنسليما1 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 79)9)8 .
433I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

Modacco
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 ALTERNATIVES AUDIT &
EXPERTISE

شاضع السالم طاأق 6 ضقم 4) ، 
91111، طنجة املغرب

Modacco شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الزضاقطوني اقامة حمد الطاأق ) 
الشقة ) - 28811 الداض البيراء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
5367(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Modacco

تصميم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وإنتاج وتصنيع وبيع وترو3ج األحذية 

واإلكسسواضات وبصناف املوضة

األحذية  مجموعات  -إنشاء 

واإلكسسواضات واألز3اء

تجاض3ة  عالمة  بي  -استعمال 

بحذية  وتصميم  وطراز  وملصق 

وعناصر بز3اء.

وبيع واستيراد وتصدير بي  -شراء 

والسلع  والجلود  األحذية  مث1  سلع 

وعناصر  واإلكسسواضات  الجلدية 

املوضة واألنشطة ذات الصلة..

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 ( الطاأق  حمد  اقامة  الزضاقطوني 

البيراء  الداض   28811  -  ( الشقة 

املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 nada belkadi : 1.111 السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   nada elkadi السيدة 

 4 الشقة   71 مركب البستا1 اقامة 

حي الفتح 11151 الرباط املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)   nada elkadi السيدة 

 4 الشقة   71 مركب البستا1 اقامة 

حي الفتح 11151 الرباط املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 11185.

434I

STE GOUT SPECIALE SARL AU

 STE GOUT SPECIALE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

STE GOUT SPECIALE SARL AU
 BLOC B N °43 DOUAR EL

 MALHA TAZA، 35111، TAZA
MAROC

 STE GOUT SPECIALE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ألوك »ب 
»ضقم 43 دواض امللحة تازة 35111 تازة 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.5847

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2122 يناير   (( في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
»111.111 دضهم« بي من »111.111 
عن  دضهم«   211.111« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر3ق 

عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 أتاض3خ  أتازة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 34.

435I

segex

 DELTANETWORK
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،
31111، fes MAROC
 DELTANETWORK

TECHNOLOGIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شقة 
5 عماضة ب تجزئة التوبمي1 طر3ق 
صفرو فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
7(553

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 DELTANETWORK  : تسميتها 

.TECHNOLOGIES
غرض الشركة أإيجاز : أيع بجهزة 
معلوميات و خدمات هاتفية و بشغال 

مختلفة بو البناء.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
طر3ق  التوبمي1  تجزئة  ب  عماضة   5

صفرو فاس - 31111 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : أديع  نصرالدين  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نصرالدين أديع عنوانه)ا) 
)37 ألوك ب حي الوفاق زواغة  ضقم 

31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نصرالدين أديع عنوانه)ا) 
)37 ألوك ب حي الوفاق زواغة  ضقم 

31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1123.

436I

AVAX

أڨاكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

AVAX

 BD BRAHIM ROUDANI

 21 RUE ABDELLAH NAFII

 MAARIF RES BEN OUMAR 4

 EME ETAGE APPT 11E ، 2211،

CASABLANCA MAROC

بڨاكس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

اأراهيم الروداني 21 زنقة عبد هللا 

نافيع معاض3ف إقامة أن عمر الطاأق 

4 الشقة 11 - 2121 الداض البيراء 

املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.459113

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 

مسؤولية  ذات  شركة  بڨاكس  ح1 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد مبلغ 
وعنوا1  دضهم   111.111 ضبسمالها 

اأراهيم  شاضع  اإلجتماعي  مقرها 
نافيع  هللا  عبد  زنقة   21 الروداني 

 4 الطاأق  عمر  أن  إقامة  معاض3ف 

البيراء  الداض   2121  -  11 الشقة 

املغرب نتيجة ل

بزمة كرونة.

و عي1:

و  امليرومن  محمد  السيد)ة) 

عنوانه)ا) شاضع اأراهيم الروداني 21 
زنقة عبد هللا نافيع معاض3ف إقامة أن 

عمر الطاأق 4 الشقة 11 2121 الداض 

البيراء املغرب كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شاضع  وفي   2122 ماضس   11 أتاض3خ 
زنقة عبد هللا   21 الروداني  اأراهيم 

نافيع معاض3ف إقامة أن عمر الطاأق 

الداض البيراء   2121  -  11 الشقة   4

املغرب.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819141.

437I

MARKA ESPERTO CONSULTING

NEGPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

 MARKA ESPERTO

CONSULTING

 1BD ALKHAIDAR IBN

 ABDELLAH BLOC 3

 H.M RACHID ، 21451،

CASABLANCA MAROC

NEGPROM »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: زنقة 

تيودوض املدينة الجميلة إقامة 

االرسالة املعاض3ف الداض البيراء - 

21111 الداض البيراء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.425779

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 24 ماضس 2122

األسا�صي  النظام  مالءمة  تقرض 

القانو1:  مقتريات  مع  للشركة 

تغيير املادة 11 من القانو1 االسا�صي 

املسير  صالحية  توسيع  مع  للشركة 

الوحيد عنا السيد شعنو1 يونس:

يماضس املسير الصالحيات التالية : 

الغير  لدى  الشركة  املسير  يمث1 

و يوقع عنها في جميع االموض االداض3ة 

ضبط  املترمنة  الصكوك  و  املالية  و 

التفو3ض  أالتزام و صكوك  الشركة 

تحر3ك  ذلك  في  أما  التوكي1  و 

والسحب  املصرفية  الحساأات 

وااليداع .

 يتخذ مايراه مناسبا من القراضات 

جميع  و3رع  الشركة،  بموض  في 

االنظمة الداخلية لها

 - يرع الخطط التنفيذية ملشاضيع 

الشركة و3تابع انجازها 

الشركة  عمليات  أأجراء  يأذ1   - 

على اختالفها و3رع شروطها 

العامة  الهيئة  على  يقترح   -

استعمال اموال االحتياط 

جميع  وبستئجاض  تأجير  يقرض   -

العقاضات  وجميع  املنقولة  االموال 

والحقوق العينية

- يقرض الحساأات الداضجة فتحها 

في املصاضف من بي نوع كانت جاض3ة 

بو غيرها 

االعانات  صرف  يجيز   -

والتخصيصات من اي نوع كانت

عقود  جميع  وفسخ  عقد  يقر   - 

التأمي1 املتعلقة أأي نوع من االخطاض 

والتعهدات  أالعروض  يتقدم   -

واملزايدات  املناقصات  في  ويشترك 

و3قدم الكفاالت املتعلقة بها.

 - يسهر على ب1 ال تقوم الشركة اال 

أاالعمال املحددة في نظامها وضمن 

القواعد الداخلية للشركة 

الجلسة،  بعمال  جدول  و3حدد 

عليها  املطروحة  االموض  ويعي1 

للمناقشة واالقراض 

الشركة  مكاتب  بعمال  ينظم   - 

و3حدد  املوظفي1  ويعزل  ويعي1 

وبجوضهم  وضواتبهم  صالحياتهم 

شروط  ايرا  و3حدد  وبكرامياتهم 

تعينهم وصرفهم من الخدمة 

بعاله  املبينة  الصالحيات  ا1   

الحصر  ال  الذكر  سبي1  على  وضدت 

العام  املدير  لصالحيات  ليس  اذ   ،

من حد اال ما نص عليه في القواني1 

العامة وفي هذا النظام 

- يحق للمدير العام، اقتناء بو أيع 

قروض  بعطاء  العقاضات،  بو مبادلة 

آلجال طو3لة، 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819471.

438I

مكتب الر3اني للمحاسبة

BIRROU IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

ح1 شركة

مكتب الر3اني للمحاسبة

شاضع محمد داود ضقم231 تطوا1 ، 

93141، تطوا1 املغرب

BIRROU IMMOBILIERE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

محمد داوود زنقة السويس ضقم 5) 

- 93111 تطوا1 املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.(4459

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تقرض   2122 ماضس   12 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح1 شركة 

 BIRROU الوحيد  الشر3ك  ذات 

ضبسمالها  مبلغ   IMMOBILIERE

مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111

زنقة  داوود  محمد  شاضع  اإلجتماعي 

تطوا1   93111  -  (5 ضقم  السويس 

املغرب نتيجة ل : الركود االقتصادي.

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (5 محمد داوود زنقة السويس ضقم 

- 93111 تطوا1 املغرب. 

و عي1:

و  أيرو  العالي  عبد  السيد)ة) 

زنقة  داود  محمد  شاضع  عنوانه)ا) 

تطوا1   93111  (5 ضقم  السويس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (( االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم )79.

439I

Zirana Maroc

 ETABLISSEMENT
 AL NAZHARI DE

 L›ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو3ت حصص

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46111، SAFI
MAROC

 ETABLISSEMENT AL NAZHARI
 DE L›ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 9 طر3ق 
اليوسفية جمعة اسحيم آسفي - 

46211 آسفي املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.5127

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2121 غشت   25 في  املؤضخ 

املصادقة على :
الكبيرة مالس  )ة)  السيد  تفو3ت 
 11 بص1  من  اجتماعية  حصة   11
أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

نزهري أتاض3خ 25 غشت 2121.
نزهري  محمد  )ة)  السيد  تفو3ت 
 11 بص1  من  اجتماعية  حصة   11
أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

نزهري أتاض3خ 25 غشت 2121.
تفو3ت السيد )ة) نجاة نزهري 11 
حصة اجتماعية من بص1 11 حصة 
نزهري  أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة 

أتاض3خ 25 غشت 2121.
تفو3ت السيد )ة) فر3د نزهري 11 
حصة اجتماعية من بص1 11 حصة 
نزهري  أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة 

أتاض3خ 25 غشت 2121.
تفو3ت السيد )ة) امال نزهري 11 
حصة اجتماعية من بص1 11 حصة 
نزهري  أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة 

أتاض3خ 25 غشت 2121.
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تفو3ت السيد )ة) إلهام نزهري 11 
حصة اجتماعية من بص1 11 حصة 
نزهري  أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة 

أتاض3خ 25 غشت 2121.
عفاف نزهري  )ة)  السيد  تفو3ت 
 11 بص1  من  اجتماعية  حصة   11
أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

نزهري أتاض3خ 25 غشت 2121.
نزهري  سعيد  )ة)  السيد  تفو3ت 
 11 بص1  من  اجتماعية  حصة   11
أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

نزهري أتاض3خ 25 غشت 2121.
تفو3ت السيد )ة) بكرم نزهري 11 
حصة اجتماعية من بص1 11 حصة 
نزهري  أوشرى  )ة)  السيد  لفائدة 

أتاض3خ 25 غشت 2121.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
شتنبر   12 أتاض3خ  أآسفي  االأتدائية 

2121 تحت ضقم 2334/2121.

441I

iso fidus

CASA STYLE DESING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال 12 ضقم 41 مكتب ضقم 16 
طاأق الثاني تيط ملي1 داضالبيراء ، 

29641، داضالبيراء املغرب
CASA STYLE DESING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االم1 2 مكتب ضقم6 الطاأق الثاني 
تيط ملي1 - 29642 الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538161
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. STYLE DESING
 ، أناء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مطوض عقاضات ،
بعمال متنوعة او انشاءات ،

 تاجر..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق الثاني  مكتب ضقم6   2 االم1 
البيراء  الداض   29642  - ملي1  تيط 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا ياتيب : 671 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   331  : عباد  خالد  السيد 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ياتيب عنوانه)ا) 
شقة   12 عماضة  السالم  ز3ن  تجزئة 
الداض البيراء   29642 تيط ملي1   5

املغرب.
السيد خالد عباد عنوانه)ا) تجزئة 
البيراء  ملي1  تيط   31 ضقم  هلي1 

29642 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا ياتيب عنوانه)ا) 
شقة   12 عماضة  السالم  ز3ن  تجزئة 
الداض البيراء   29642 تيط ملي1   5

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819158.

44(I

محاسب معتمد : عتيڭي محمد كمال

 DIMENSION 4 
ARCHITECTURE S.A.R.L/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

محاسب معتمد : عتيڭي محمد 

كمال
ضقم 21 زنقة الز3اني شقة 17 عماضة 

ودغيري وجدة ، 61111، وجدة 

املغرب

 DIMENSION 4 ARCHITECTURE 

S.A.R.L/AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد)في 

طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضكن شاضع 

جاكرتا lieutenant ألحسي1 عماضة 

سعيدي ، الطاأق الثاني وجدة - 

61111 وجدة املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.21649

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

املؤضخ في 16 دجنبر 2121 تقرض ح1 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 DIMENSION 4 الوحيد  الشر3ك 

 ARCHITECTURE S.A.R.L/AU

مبلغ ضبسمالها 11.111 دضهم وعنوا1 

مقرها اإلجتماعي ضكن شاضع جاكرتا 

ألحسي1 عماضة سعيدي   lieutenant

، الطاأق الثاني وجدة - 61111 وجدة 

النشاط  إنعدام   : ل  نتيجة  املغرب 

التجاضي منذ سنوات.

و حدد مقر التصفية ب ضكن شاضع 

ألحسي1 عماضة.   lieutenant جاكرتا 

 - وجدة  الثاني  الطاأق  سعيدي، 

61111 وجدة املغرب. 

و عي1:

و  لعرو�صي  بحمد  السيد)ة) 

شاضع   ( الطاأق   8 الشقة  عنوانه)ا) 

امللك حسي1 م ج فاس 31111 فاس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (7 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 925.

442I

GLOBAL AUDITAX

خدمات الطاهري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعوضت ضقم 6 حي الحرش 

ايت ملول انزكا1 املغرب، 86151، 

بيت ملول املغرب

خدمات الطاهري شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز 

سيدي أيبي - 87274 اشتوكة ايت 

أاها املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

25689

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : خدمات 

الطاهري.

نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

اشتوكة ايت   87274  - أيبي  سيدي 

أاها املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 : الطاهري  احمد  سيدي  السيد 

1.111 حصة أقيمة 111.111 دضهم 

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الطاهري  احمد  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) دواض الجب1 سيدي منصوض 
الصخوض اأن جر3ر 43151 اأن جر3ر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهري  احمد  سيدي  السيد 
عنوانه)ا) دواض الجب1 سيدي منصوض 
اأن   43151 الصخوض اأن جر3ر  

املغرب جر3ر  
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (6 أتاض3خ  أانزكا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 531.

443I

FIDUCIAIRE ENNOUR

 ENTREPRISE DE
 CONSTRUCTION

NECESSITEUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23211، FQUIH
BEN SALAH MAROC

 ENTREPRISE DE
 CONSTRUCTION

NECESSITEUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 221 

تجزئة ضمرا1 الفقيه أن صالح - 
23111 الفقيه أن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
5125

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 ENTREPRISE  : تسميتها 
 DE CONSTRUCTION

.NECESSITEUSE
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
 221  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 - صالح  أن  الفقيه  ضمرا1  تجزئة 

23111 الفقيه أن صالح املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد معروف نوضالدين : 1.111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نوضالدين  معروف  السيد 
عنوانه)ا) 221 تجزئة ضمرا1 الفقيه 
الفقيه أن صالح   23111 أن صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
نوضالدين  معروف  السيد 
عنوانه)ا) 221 تجزئة ضمرا1 الفقيه 
الفقيه أن صالح   23111 أن صالح 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  أن  أالفقيه  االأتدائية 
ضقم  تحت   2122 ماضس   28 أتاض3خ 

.113/2122

444I

MATAHRI ABDERRAHIM

BAWABA CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
115 زنقة وليلي حي السالم أركا1 ، 

63311، أركا1 املغرب

BAWABA CONNECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 6) شاضع 
أئر انزضا1 حي الحسني الشقة 5) 

الطاأق الثاني أركا1 - 63311 أركا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
8395

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BAWABA CONNECT
وكالة   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
استشاضات ومعلومات وتوجيه ودعم 
للدضاسات العليا والجامعة واملهنية في 

املغرب والخاضج
- وكالة بعمال

- توظيف البحث العمالي واالختياض 
والتوجيه وتعيي1 املوظفي1 في املغرب 

والخاضج.
6) شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 
 (5 الشقة  الحسني  حي  انزضا1  أئر 
أركا1   63311 - الطاأق الثاني أركا1 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : محمد  مزضوعي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  مزضوعي  السيد 
املخاز1  واد  حي   21 ضقم   12 زنقة 

أركا1 63311 أركا1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  مزضوعي  السيد 
املخاز1  واد  حي   21 ضقم   12 زنقة 

أركا1 63311 أركا1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أبركا1  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 176/2122.
445I

املركز الجهوي لالستثماض لجهة العيو1 الساقية 

الحمراء

INFO VOGUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة 
العيو1 الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيو1 املغرب

INFO VOGUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األم1 ضقم 323 العيو1 - 71111 

العيو1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41589
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INFO : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.VOGUE
الغرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أالنسبة لنفسها  من الشركة ، سواء 
بو لألطراف الثالثة في املغرب والخاضج:
 استيراد وتصدير التجاضة العامة.

- لوازم مكتبية.  - بعمال متنوعة. 
شبكة   - كمبيوتر.  مستلزمات   -
بمن   - إلكترونيات.   - كمبيوتر. 
نظام   - - مراقبة أالفيديو.  وتنظيف. 
إنذاض. - نظام حر3ق. - كهروميكانيكي. 
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- إصالح إلكتروني من جميع األنواع. 
- إنشاءات. - - بعمال الطرق والطرق 

الحرر3ة. - الصرف الصحي واملواسير 

والقنوات. - األعمال البحر3ة والنهر3ة. 

الهيدضوجيولوجية  املسوحات   -

والحفر. - املعدات الهيدضوميكانيكية 

واألتمتة.   ، ومعالجة مياه الشرب   ،

التياضات  ضعف   - الكهرباء.   -

 - والصوتية  الصوتية  واملعالجة 

الختم   - النجاضة.   ، النجاضة   - املرئية. 

بعمال   - الطالءات.   - العزل.   ،

 - املستعاضة.  األسقف   ، الجبس 

التقليدية.  البناء  بعمال   - الطالء. 
العزل   - واملصاعد.   ، املصاعد   -

تركيب   - الباضد وإنشاء غرف التبريد. 

تخطيط املباني.   - املطاأخ واملغاس1. 

 - والحدائق.  الخرراء  املساحات 

شبكات السوائ1 الصناعية والطبية 

معدات   - املرغوط.  والهواء  والغاز 

التشو3ر والسالمة.

بو  التجاض3ة  املعامالت  جميع   -

املالية بو الصناعية بو األوضاق املالية 

بو العقاضات املتعلقة بشك1 مباشر بو 

غير مباشر أالغرض املؤس�صي للشركة 

غرض  أأي  بو   ، بعاله  املوصوف   ،

آخر مشاأه بو من املحتم1 ب1 تعزز 

تطو3رها أأي شك1 من األشكال. .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 71111  - العيو1   323 ضقم  األم1 

العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : احمادوش  حكيم  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 : السيد سيدي فظيلي االدضي�صي 

511 حصة أقيمة 111 دضهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حكيم احمادوش عنوانه)ا) 

 82 عماضة  الزضقطوني  محمد  شاضع 

العيو1 71111 العيو1 املغرب.

االدضي�صي  فظيلي  سيدي  السيد 
موي�صي شاضع محمد  فيال  عنوانه)ا) 
العيو1   71111 العيو1  الزضقطوني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حكيم احمادوش عنوانه)ا) 
 82 عماضة  الزضقطوني  محمد  شاضع 

العيو1 71111 العيو1 املغرب
االدضي�صي  فظيلي  سيدي  السيد 
موي�صي شاضع محمد  فيال  عنوانه)ا) 
العيو1   71111 العيو1  الزضقطوني 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   13 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 598/2122.
446I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

Bien être Médical SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26111، SETTAT MAROC
 Bien être Médical SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
السفلي سيدي مومن شاضع محمد 

ألفرج حي الهدى الرقم 92 - 21111 
الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538(39

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Bien  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.être Médical SARL AU
 AUTRES : غرض الشركة أإيجاز
 COMMERCES DE DETAIL EN

.MAGASIN SPECIALISE
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
محمد  شاضع  مومن  سيدي  السفلي 
ألفرج حي الهدى الرقم 92 - 21111 

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : الصالحي  السيد محمد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الصالحي عنوانه)ا) 
 4 طاأق   (9 عماضة  النخي1  اقامة 
شقة 7) سيدي مومن 21111 الداض 

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصالحي عنوانه)ا) 
 4 طاأق   (9 عماضة  النخي1  اقامة 
 21111 مومن  سيدي   (7 شقة 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 586)).

447I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

NOURSED PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 112 ، 31111،
FES MAROC

NOURSED PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 4) سيدي 

مو�صى كرنيز الطاأق ) - 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
71711

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NOURSED PROMO
منعش   -  : غرض الشركة أإيجاز 

عقاضي.
عنوا1 املقر االجتماعي : 4) سيدي 
مو�صى كرنيز الطاأق ) - 31111 فاس 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
الدين  نوض  الصديق  اأن  السيد 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدين  نوض  الصديق  اأن  السيد 
حي نزهة طر3ق   (6 الرقم  عنوانه)ا) 

عي1 الشقف 31111 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نوض  الصديق  اأن  السيد 
حي نزهة طر3ق   (6 الرقم  عنوانه)ا) 

عي1 الشقف 31111 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   18 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1217.
448I
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PUSH CENTER

JAAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 21111،

CASA MAROC
JAAS شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احمد توكي الطاأق 2 الشقة 11 

الداض البيراء الداض البيراء 21111 
الداض البيراء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538(95

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.JAAS : اإلقتراء أمختصر تسميتها
مبرمج   : أإيجاز  الشركة  غرض 
استشاضات الكمبيوتر محل1 مصمم 
كمبيوتر أيع أرامج كمبيوتر أرمجيات.
زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
احمد توكي الطاأق 2 الشقة 11 الداض 
البيراء الداض البيراء 21111 الداض 

البيراء املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111 : السيد انس عماد الدين 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد انس عماد الدين عنوانه)ا) 
سيدي عباد 4 ضقم 4 مراكش 21111 

الداض البيراء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد انس عماد الدين عنوانه)ا) 
سيدي عباد 4 ضقم 4 مراكش 21111 

الداض البيراء املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 95)538.

449I

Zirana Maroc

 ETABLISSEMENT
 AL NAZHARI DE

 L›ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46111، SAFI
MAROC

 ETABLISSEMENT AL NAZHARI
 DE L›ENSEIGNEMENT

PRIMAIRE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 9 طر3ق 
اليوسفية جمعة اسحيم آسفي - 

46211 آسفي املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.5127

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2122 فبراير   28 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
 11.111« بي من  دضهم«   391.111«
عن  دضهم«   411.111« إلى  دضهم« 
إدماج احتياطي بو بضباح بو   : طر3ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   12 أتاض3خ  أآسفي  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 198/2122.

451I

النملي عبد العز3ز

ج2ش ب بلوس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

النملي عبد العز3ز

مكاتب ض3اض السالم تجزئة املطاحن 

االدضيسية شاضع الجيش امللكي 

الطاأق 4 مكتب 6) ، 31111، فاس 

املغرب

ج2ش ب ألوس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ط.2 عماضة 

أنمو�صى الكواش شاضع عبد الكر3م 

الخطابي - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

6(533

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2119 نونبر   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: ج2ش  أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

ب ألوس.

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

معدات االلكترونيك واملعلوميات.

ط.2   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

عبد  شاضع  الكواش  أنمو�صى  عماضة 

فاس   31111  - الخطابي  الكر3م 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أوزضدة  حنا1  السيدة 
أردلة  مسراء  تجزئة  شقة2  ضقم62 

ط.عي1 السمن 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  أوزضدة  حنا1  السيدة 
أردلة  مسراء  تجزئة  شقة2  ضقم62 

ط.عي1 السمن 31111 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض3ة أفاس أتاض3خ 4) يناير 2121 

تحت ضقم 162.

45(I

IMP SAHARA

CARRIERE XDORA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موالي ضشيد ألوك 4) ضقم ) 
مكرض العيو1، 71111، العيو1 

املغرب

CARRIERE XDORA SUD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق ألوك د ضقم 65 - 71111 

العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

41929

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CARRIERE XDORA SUD

مقالع   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد  الح�صى  وتجاضة  للح�صى 

والتصدير
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وتشغي1  أحث ودضاسة وإنشاء   -

امللح  ومحاجر  الرمال  مقالع  وإداضة 

ومحاجر الجرافيت ، إلخ.

-نق1 العاملي1 لحساب الغير.

- نق1 األفراد لحسابهم الخاص ،

- اللوجستيات ونق1 البرائع ، .

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 71111  -  65 ضقم  د  ألوك  الوفاق 

العيو1 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

511 حصة   : السيد سالم غانيم 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 511  : الدوابي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدوابي  محمد  السيد 

حي القدس زنقة )) ضقم 45 71111 

العيو1 املغرب.

عنوانه)ا)  غانيم  سالم  السيد 

زنقة فيليكس ضودضيغيز دي الفو3نتي 

 P2 11 JUMILLA 31111  6 ضقم 

موضسيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  الدوابي  محمد  السيد 

حي القدس زنقة )) ضقم 45 71111 

العيو1 املغرب

عنوانه)ا)  غانيم  سالم  السيد 

زنقة فيليكس ضودضيغيز دي الفو3نتي 

 P2 11 JUMILLA 31111  6 ضقم 

موضسيا اسبانيا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 857/22.

452I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة
JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence
 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5
 Casablanca, Maroc، 21111،

Casablanca Maroc
 FLO RETAIL & SHOES MA

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 
)L-183 ، الطاأق األض�صي ، املركز 

التجاضي الداض البيراء ماض3نا 
للتسوق ، جماعة سيدي أليوط - 

21111 الداض البيراء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.385423

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض   2122 ماضس   22 في  املؤضخ 
تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
و الكائن أالعنوا1 إقامة   - التسمية 
شاضع   ، األض�صي  الطاأق  ز3ا1،  أن 
الصناعية  املنطقة  الثاني،  الحسن 
بكادير املغرب و املسير من   81111  -
 Keskin MUSTAFA (طرف السيد)ة

.ŞADAN
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818671.
453I

MLM FINANCE

OSSAJWA HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص
MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA
 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 41111،
marrakech maroc

OSSAJWA HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض فوضو 
اقليم الحوز ايت اوض3ر جماعة 
سيدي عبدهللا غيات مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.92389

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   (8 في  املؤضخ 

املصادقة على :
الرزاق  عبد  )ة)  السيد  تفو3ت 
اجتماعية  حصة   511 االجوادي 
حصة لفائدة السيد   511 من بص1 
ماضس   (8 أتاض3خ  يونس اوصياد  )ة) 

.2122
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   29 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134323.
454I

مكتب الدضاسات املحاسباتية والتسيير

ISSAFSOUFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

مكتب الدضاسات املحاسباتية 
والتسيير

شاضع محمد الخامس عماضة أنطالب 
الطاأق الثاني املكتب ضقم 6 ، 

35111، جرسيف املغرب
ISSAFSOUFANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحر3ة ضقم 62 الطاأق السفلي - 

35111 جرسيف املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(667

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  املؤضخ في 14 ماضس 2122 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسمالها  مبلغ   ISSAFSOUFANE
مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111
 62 ضقم  الحر3ة  تجزئة  اإلجتماعي 
جرسيف   35111  - السفلي  الطاأق 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
بجلها  من  تأسست  التي  االهداف 

الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - السفلي  الطاأق   62 ضقم  الحر3ة 

35111 جرسيف املغرب. 
و عي1:

و  املرزوقي  ألهادي  السيد)ة) 
 35111 حمر3ة  شاضع  عنوانه)ا) 
)ة)  كمصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف أتاض3خ 29 ماضس 

2122 تحت ضقم 1289/2122.
455I

JURISMAG SARL

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 21111،
Casablanca Maroc

 FLO RETAIL & SHOES MA
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي املح1 

)L-183 ، الطاأق األض�صي ، املركز 
التجاضي الداض البيراء ماض3نا 

للتسوق ، جماعة سيدي أليوط - 
21111 الداض البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.385423
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
املؤضخ في 6) ماضس 2122 تقرض إنشاء 
و   - فرع تابع للشركة تحت التسمية 
الطاأق   ،261 ضقم  أالعنوا1  الكائن 
عبد  شاضع  االم1،  إقامة  األض�صي، 
البيراء  الداض   21111  - املومن 
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املغرب و املسير من طرف السيد)ة) 

.SADAN Keskin MUSTAFA

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818961.

456I

JURISMAG SARL

DEFACTORETAILMA SARL-

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 21111،

Casablanca Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

القصر ، البناية د، زاو3ة شاضع 

غاندي وشاضع يعقوب املنصوض ، 

الطاأق 2، ضقم 8 - 21111 الداض 

البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.319289

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

املؤضخ في 11 ماضس 2122 تقرض إنشاء 

 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

شاضع  بض3د،  حي  أالعنوا1  الكائن  و 
التاو3مة ، زنقة املحيط ، إقامة فرح 

24، الطاأق األض�صي والطاأق االول - 

الناظوض املغرب و املسير من   62111

 BURGAÇOGLU السيد)ة)  طرف 

. AHMET HAMDI

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9668)8.

457I

SAFIGEC

 STE PAPETERIE CHAMPS
DE COURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

SAFIGEC

 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 31111، FES MAROC

 STE PAPETERIE CHAMPS DE

COURS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي كر3ن أاضك 

7 الكائن ملعب الخي1 فاس 33111 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

72161

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 STE PAPETERIE CHAMPS DE

.COURS

مكتبة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املكتبات وإصالح بجهزة الكمبيوتر.

كر3ن   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

فاس  الخي1  ملعب  الكائن   7 أاضك 

33111 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد نوف1 التازي : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1.111  : التازي  نوف1  السيد   

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 3 التازي عنوانه)ا)  نوف1  السيد 

عماضة ا اقامة مرزاقة زواغة 34111 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 3 التازي عنوانه)ا)  نوف1  السيد 

عماضة ا اقامة مرزاقة زواغة 34111 

فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1582.

458I

WAY CONSEIL

DAR LAHJAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 41111،

MARRAKECH MAROC

DAR LAHJAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي فيال أالد 

البركة ) مركز البوض بوالد حسو1 - 

45161 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

92965

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

تم تغيير   2122 ماضس   19 املؤضخ في 

 »DAR LAHJAB« تسمية الشركة من

. »PARADIS OCRE« إلى

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134392.

459I

SION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

 FOUNDOU BRAHIM ET
CONSORTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 41111، MARRAKECH
MAROC

 FOUNDOU BRAHIM ET
CONSORTS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القيروا1 السكنية ضقم 511 ، شقة 
ضقم 16 تحناوت ،إقليم الحوز - 
42312 مراكش تانسيفت الحوز 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124179
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 FOUNDOU BRAHIM ET

.CONSORTS SARL
اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي
أيع مواد البناء

نق1 البرائع لحساب الخاص بو 
للحساب الغير

استيراد وتصدير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
، شقة   511 القيروا1 السكنية ضقم 
 - الحوز  ،إقليم  تحناوت   16 ضقم 
الحوز  تانسيفت  مراكش   42312

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد اأراهيم فندو : 311 حصة 

أقيمة 31.111 دضهم للحصة .

هللا  عبد  آيت  فاظمة  السيدة 

 11.111 حصة أقيمة   111  : اأرايم 

دضهم للحصة .

حصة   121  : فندو  عز3ز  السيد 

أقيمة 12.111 دضهم للحصة .

121 حصة   : السيد حسن فندو 

أقيمة 12.111 دضهم للحصة .

: 121 حصة  السيد محمد فندو 

أقيمة 12.111 دضهم للحصة .

حصة   121  : السيد بحمد فندو 

أقيمة 12.111 دضهم للحصة .

حصة   121  : فندو  عمر  السيد 

أقيمة 12.111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فندو  اأراهيم  السيد 

دواض سيدي محمد بوفاضس تحناوت 

مراكش   42312 مراكش  الحوز 

املغرب.

هللا  عبد  آيت  فاظمة  السيدة 

دواض سيدي محمد  اأرايم عنوانه)ا) 

مراكش  الحوز  تحناوت  بوفاضس 

42312 مراكش املغرب.

دواض  السيد عز3ز فندو عنوانه)ا) 

سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب.

السيد حسن فندو عنوانه)ا) دواض 

سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب.

السيد محمد فندو عنوانه)ا) دواض 

سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب.

السيد بحمد فندو عنوانه)ا) دواض 

سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب.

دواض  السيد عمر فندو عنوانه)ا) 

سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فندو  اأراهيم  السيد 

دواض سيدي محمد بوفاضس تحناوت 

مراكش   42312 مراكش  الحوز 

املغرب

دواض  السيد عز3ز فندو عنوانه)ا) 
سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب

السيد محمد فندو عنوانه)ا) دواض 
سيدي محمد بوفاضس تحناوت الحوز 

مراكش 42312 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134329.

461I

NEXIA FIDUCIA

RBO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 21151،

casablanca maroc

RBO CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )3)، 

شاضع بنفا إقامة بزوض مكتب ضقم )) 

ب - 2137 الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538155

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RBO  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CONSULTING
خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 
والشركات  لألفراد  والدعم  املشوضة 
من  وغيرها  املحلية  والسلطات 
الخاصة.  بو  العامة  املنظمات 
االستراتيجية  في  االستشاضات 
املعلومات  ونظم  واإلداضة  والتنظيم 
التصميم  من  واالتصال  والتسو3ق 
إلى التنفيذ. تدض3ب شخ�صي. خدمات 
التدض3ب. وكذلك بي عملية بو خدمة 
مرتبطة بشك1 مباشر بو غير مباشر 

بغرض الشركة ؛.
 ،(3(  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 (( شاضع بنفا إقامة بزوض مكتب ضقم 

ب - 2137 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد أنسعيد عمر : 111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عمر  أنسعيد  السيد 
وادنسو13   8821 سيستراس   ،152

سويسرا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عمر  أنسعيد  السيد 
وادنسو13   8821 سيستراس   ،152

سويسرا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819151.
46(I

IHA ENERGY SARL AU

IHA ENERGY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

IHA ENERGY SARL AU
26، محج مرس السلطا1 الطاأق 

) الشقة ضقم 3 ، 21371، 
الداضالبيراء املغرب

IHA ENERGY SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 26، محج 

مرس السلطا1 الطاأق ) الشقة 
ضقم 3 - 21371 الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537(55

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IHA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ENERGY SARL AU

توزيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

والهاتف  الكمبيوتر  بجهزة  وتركيب 

واإللكترونية  الكهربائية  واألجهزة 

واستيراد وتصدير وبيع األسالك ذات 

التياض العالي واملنخفض وصيانتها.

عنوا1 املقر االجتماعي : 26، محج 

مرس السلطا1 الطاأق ) الشقة ضقم 

3 - 21371 الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : السيدة أن يكن مليكة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أن يكن مليكة عنوانه)ا) 

 6 عماضة   3 س  م   2 االندلس  دياض 
 27182 أوسكوضة   (9 ضقم   4 طاأق 

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أن يكن مليكة عنوانه)ا) 

 6 عماضة   3 س  م   2 االندلس  دياض 
 27182 أوسكوضة   (9 ضقم   4 طاأق 

الداضالبيراء املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم -.

462I

STE FIACCOF 

 STE BENRED TRANSPORTS
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 31181، fes maroc
 STE BENRED TRANSPORTS
INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اقامة 

فراء مر3نا ضقم ) زنقة عبد الكر3م 
أن جلو1 مكتب ضقم 64الطاأق 8 - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
72111

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 STE BENRED TRANSPORTS

.INTERNATIONAL
نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع التصدير و االستيراد .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
زنقة عبد الكر3م   ( فراء مر3نا ضقم 
 -  8 64الطاأق  أن جلو1 مكتب ضقم 

31111 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ضضوا1 أنعيسات : 1.111 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

أنعيسات  ضضوا1  السيد 
اجنا1  اكنول  زنقة   71 عنوانه)ا) 
 311111 أوجيدة  سيدي  التوازة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حلحول  الرحيم  عبد  السيد 
سطاض  تجزئة   347 ضقم  عنوانه)ا) 
سكن املرجة واد فاس 31111 فاس 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1741.
463I

STE FIACCOF 

SOHINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 31181، fes maroc
SOHINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 83 
الشقة 5 تجزئة ز3نب 2 الدكرات - 

31111 فاس املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.36927

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2122 ماضس   23 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
»351.111 دضهم« بي من »111.111 
عن  دضهم«   451.111« إلى  دضهم« 
ديو1  مع  مقاصة  إجراء   : طر3ق 
الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 635).
464I

FLASH ECONOMIE

SUPER MINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

» SUPER MINES «
تأسيس شركة محدودة املسؤولية
I - أمقت�صى العقد العرفي املؤضخ 
أالداض البيراء، يوم : 15 ماي 2121، 
األسا�صي  القانو1  صياغة  تمت 
لها  املسؤولية،  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية :
 »  SUPER MINES  « التسمية:   •

شركة محدودة املسؤولية. 
أاملغرب  الشركة  تقوم  الهدف:   •

كما أالخاضج أاألنشطة التالية:
الرواسب  واستغالل  أحوث   -

واملناجم.
استغالل األلغام السطحية بو   -

الشر3طية.
املعاد1  جميع  وبيع  شراء   -

الحديدية وغير الحديدية.
- شراء وبيع املعاد1 النفيسة.

- نق1 البرائع.
- تجاضة، استيراد، تصدير، شراء، 
الجملة  تجاضة  تسو3ق،  توزيع،  أيع، 
السمسرة وتعبئة جميع  بو التجزئة، 
أجميع  واألصناف  واملنتجات  املواد 

املواد.
• املقر االجتماعي: 67)، شاضع عبد 
الطاأق   ،A اليمامة  إقامة  املومن، 

األول، الرقم 2، الداض البيراء.
اأتداءا  سنة   99 مدة الشركة:   •

من تاض3خ تأسيس الشركة.
حدد  الشركة:  ضبسمال   •
ضبسمال الشركة في مبلغ )111.111) 
حصة   (1.111( على  موزعة  دضهم 
دضهم   (111( فئة  من  اجتماعية 
نقدا  كلها  مكتتبة  الواحدة  للحصة 
وموزعة على الشركاء  ومحرضة كليا، 

أقدض دفوعاتهم املالية كما يلي:
 511  : ز3ات  الغاني  عبد  السيد 

حصة.
السيد العربي طالبي : 511 حصة.
• اإلداضة: عهد تسيير الشركة ملدة 

غير محدودة، لك1 من:
مغربي  ز3ات،  الغاني  السيد عبد 
يناير   28 يوم:  املولود  الجنسية، 
973) أالداض البيراء، القاطن أالداض 
عماضة  الشفشاوني،  شاضع  البيراء، 
74)، الشقة 6، عي1 السبع، الحام1 
عدد:  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

.BJ132967
مغربي  طالبي،  العربي  السيد  و 
الجنسية، املولود يوم: 5) ماي 976) 
الجديد،  أالبئر  القاطن  أتزنيت، 
 ،151 الرقم   ،14 الزنقة  البام،  حي 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.BK152981 :عدد
تلزم  ا1 جميع اجراءات الشركة، 
ما  معا،  للمسيرين  املشترك  التوقيع 
بي  إلى  الصالحيات  تفو3ض  يتم  لم 

ممث1 من اختياضهم.
السنة الجبائية: من فاتح يناير   •

إلى غاية )3 دجنبر.
- تم اإليداع القانوني أاملحكمة   II
 27  : يوم  البيراء،  أالداض  التجاض3ة 
 ،781146 : ماي 2121، تحت الرقم 
وسجلت الشركة أالسج1 التجاضي في 

نفس اليوم، تحت الرقم : 514539.
465I

STE FIACCOF 

SOHINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 31181، fes maroc
SOHINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 256 مكرض 
ألوك ا حي زواغة العليا - 31111 

فاس املغرب.
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
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.36927
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
املؤضخ في 23 ماضس 2122 تم تحو13 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»256 مكرض ألوك ا حي زواغة العليا 
 83 - 31111 فاس املغرب« إلى »ضقم 
 - الدكرات   2 تجزئة ز3نب   5 الشقة 

31111 فاس املغرب«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 635).
466I

FLASH ECONOMIE

PEROUSE BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

 »PEROUSE BUSINESS«
 شركـة محدودة املسؤولية بشر3ك 

واحد 
دضهـم 111.111 الربسمـال 

االجتمـاعي :
الرقم 21 إقامة فالز3ر الشقة ضقم 8 

أوزنيقة
أقراض من الشر3ك الواحد أتاض3خ 

))/2121/18، تقــرض ما يلي: 
- التصفية املسبقة للشركة املذكوضة 

بعاله 
لخلي1  سعيد  السيد  تعيي1 

كمصفي للشركة املذكوضة ا عاله 
أكتاأة  القانـوني  اإليـداع  تم 
االأتـدائية  أاملحكمة  الربط 
 28/31/2122 أتاض3خ  أبنسليما1 

تحت ضقم 172 .
467I

STE FIACCOF 

AM-AZ CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو13 الشك1 القانوني للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 31181، fes maroc

AM-AZ CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا1 مقرها االجتماعي ضقم 62 
زنقة عبد العز3ز لحبابي حي طاضق ) 

الدكرات - 31111 فاس .

تحو13 الشك1 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.45(47

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 24 فبراير 2122 تم تحو13 

الشك1 القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1712.

468I

FLASH ECONOMIE

TESERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

TESERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسمالها: 11111دضهم

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الخدمات 

املكتبية ضقم 25 قساض3ة احمد كر3م 
زاو3ة عمر السالوي و عبد الرحما1 

الشنكيتي قبيبات -الرباط
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

(39493

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ أتاض3خ 12 فبراير 2122 تقرض

ح1 الشركة-
العسري  محمد  السيد  تعيي1 

كمصفي للشركة-

أالخدمات  التصفية  مقر  حدد   

املكتبية ضقم 25 قساض3ة احمد كر3م 
زاو3ة عمر السالوي و عبد الرحما1 

الشنكيتي قبيبات - الرباط-

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2253

469I

FLASH ECONOMIE

HR GENSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

» HR GENSEIL «
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشر3ك وحيد
العرفي  العقد  أمقت�صى   -  I
 (7 يوم  البيراء،  أالداض  املؤضخ 
تمت صياغة القانو1   ،2122 ماضس 
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 
السيدة  طرف  من  وحيد،  بشر3ك 
الجنسية،  مغربية  صواف،  حسناء 
املولودة يوم: 22 فبراير 1981 أالداض 
 ،(4(  – أبرشيد  القاطنة  البيراء، 
السوالم،  القديم  السوق  تجزئة 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحاملة 

.BK214813 :عدد
لها الخصائص التالية:

 » HR GENSEIL « :التسمية•
الغرض من الشركة هو  •الهدف: 

القيام في ك1 من املغرب والخاضج:
- االنعاش العقاضي

- تأجير جميع املباني.
- صيانة وإصالح ودضاسة وتركيب 
وإنجاز كافة األعمال املالئمة لجميع 

املهن.
- الدضاسة واملشوضة والتجهيزات.

• املقر االجتماعي: 67)، شاضع عبد 
الطاأق   ،A اليمامة  إقامة  املومن، 

األول، الرقم 2، الداض البيراء.
سنة   99 الشركة:  مدة   •

اأتداءا من تاض3خ تأسيس الشركة.
حدد ضبسمال  ضبسمال الشركة:   •
الشركة في مبلغ مائة بلف )111.111) 
 (1.111( بلف  على  موزعة  دضهم 
حصة اجتماعية من فئة مائة )111) 
دضهم للحصة الواحدة مكتتبة كلها 
الشر3ك  أاسم  كليا،  ومحرضة  نقدا 

الوحيد، السيدة حسناء صواف.
الشركة  تسيير  عهد  •اإلداضة: 
حسناء  للسيدة  محدودة،  غير  ملدة 
املولودة  الجنسية،  مغربية  صواف، 
يوم: 22 فبراير 1981 أالداض البيراء، 
تجزئة   ،(4(  – أبرشيد  القاطنة 

الحاملة  السوالم،  القديم  السوق 

عدد:  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

 .BK214813

السنة الجبائية: من فاتح يناير   •

إلى غاية )3 دجنبر.

- تم اإليداع القانوني أاملحكمة   II

 29 يوم   ، البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122، تحت الرقم : 819211، 

وسجلت الشركة أالسج1 التجاضي في 

نفس اليوم ، تحت الرقم : 538127.

471I

FLASH ECONOMIE

SARAYA ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 SARAYA ARCHITECTURE شركة

 »SARL AU

أتاض3خ  اجتماع  محرر  أمقت�صى 

شركة  تأسيس  تم   11/13/2122

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد ، ذات املواصفات التالية: 

 SARAYA شركة   : التسمية   -

»ARCHITECTURE SARL AU

الهندسة   : - املوضوع 

املعماض3ة.

الرشاد  حي  اإلجتماعي:  املقر   -

مجموعة )) ضقم 11149 تيفلت.

في  حدد   : الشركة  ضبسمال   -

 1111 إلى  مقسم  دضهم   111.111

حصة من قيمة 111 دضهم للواحدة، 

كما تم  لفائدة السيدة عواج ساضة، 

تعيينها مسيرة للشركة.

 11 من  تبتدئ   : املالية  السنة   -

يناير إلى )3 دجنبر

من  اأتداءا  سنة   99  : املدة   -

التأسيس النهائي للشركة

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -

الربط أاملحكمة اإلأتدائية أتيفلت، 

تحت ضقم 367 أتاض3خ 15/13/2122، 

ضقم السج1 التجاضي 1217.

47(I



6689 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

STE FIACCOF 

AM-AZ CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 61 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 31181، fes maroc

AM-AZ CONSTRUCTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 62 
زنقة عبد العز3ز لحبابي حي طاضق ) 

الدكرات - 31111 فاس املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.45(47

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي1  املؤضخ في 24 فبراير 2122 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الخلفاوي لبنى كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1712.
472I

FLASH ECONOMIE

CMS TECH

إعال1 متعدد القراضات

 CMS TECH S.A.R.L AU شركة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
أربسمال  الوحيد  الشر3ك  ذات 

111.111 دضهم
بنوال  شاضع   23 اإلجتماعي  املقر 
 4 ضقم  مكتب   (( فلوضي  إقامة 

قنيطرة
عام  جمع  محرر  أمقت�صى   
تم ما   2122.13.11 استثنائي أتاض3خ 

يلي : 
- أيع جميع الحصص التي يملكها 
حصة   1111 بيوب،  زوبير  السيد 
الواحدة  للحصة  دضهم   111 أقيمة 

لفائدة السيدة زوبير خولة ، 
- تعيي1 السيدة زوبير خولة مسيرة 

للشركة ملدة غير محدودة.

تغيير  الشركة:  نشاط  في  تغيير   -

بشغال  مقاول   « القديمة  األنشطة 

مقاول في النظافة،  مختلفة والبناء، 

بنشطة  إلى  املكتبية«  اللوازم  أيع 

تكو3ن مستمر،  مستشير،   « جديدة 

مقاول بشغال مختلفة والبناء«. 

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

أالقنيطرة ، تحت ضقم 91813 أتاض3خ 

.2122.13.22

473I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

MEDIA INDEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 91111، TANGER

MAROC

MEDIA INDEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5 شاضع 

يوسف اأن تاشفي1 الطاأق التاني 

الشقة ضقم 3 طنجة طنجة 91111 

طنجة املغرب .

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.84(99

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   2121 يوليوز   (5 في  املؤضخ 

ح1 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسمالها  مبلغ   MEDIA INDEX

مقرها  وعنوا1  دضهم   11.111

اأن  يوسف  شاضع   5 اإلجتماعي 

 3 تاشفي1 الطاأق التاني الشقة ضقم 

طنجة املغرب   91111 طنجة طنجة 

نتيجة ل : افالس الشركة .

شاضع   5 و حدد مقر التصفية ب 
التاني  الطاأق  تاشفي1  اأن  يوسف 
 91111 طنجة طنجة   3 الشقة ضقم 

طنجة املغرب . 
و عي1:

و  موض3ك  سعيد  السيد)ة) 
القديمة  البرانص  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   91111 طنجة 

كمصفي )ة) للشركة.
و  موض3ك  سفيا1  السيد)ة) 
أحرايي1  سعيد  أني  حي  عنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   91111 طنجة 

كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 

مكتب الطابع و التسجي1 أطنجة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبر   21 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 8218.
474I

AMG CONSULTING

 ATLANTIS MARINE
CONTAINERS&INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد
تفو3ت حصص

AMG CONSULTING
 BD LA GRANDE CEINTURE 34(
 HAY MOHAMMADI ، 21111،

CASABLANCA MAROC
 ATLANTIS MARINE

 CONTAINERS&INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي سالم 2 
عماضة )طاأق 4شقة 3) - 21111 

البيراء املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.314251

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تمت   2122 ماضس   19 في  املؤضخ 

املصادقة على :

 walter )ة)  السيد  تفو3ت 

bencreati 21 حصة اجتماعية من 

بص1 1.111 حصة لفائدة السيد )ة) 

carla carlesi أتاض3خ 19 ماضس 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9533)8.

475I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE STYMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15

 BUREAU N°1 MARRAKECH ،

41111، MARRAKECH MAROC

SOCIETE STYMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 

القايد ضقم 34 حربي1 مكتب ضقم ) - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123971

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE STYMA

غرض الشركة أإيجاز : -مقاول في 

بعمال البناء املختلفة

الخشب  نجاضة  في  مقاول   -

واالليمنيوم

- التصدير واالستيراد.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 ( حربي1 مكتب ضقم   34 القايد ضقم 

- 41111 مراكش املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت الحاج مصطفى : 611 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 411  : السيد ايت الحاج يوسف 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  الحاج  ايت  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة زهوض تاضكة فيال ضقم 

8) 41111 مراكش املغرب.
يوسف  الحاج  ايت  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة زهوض تاضكة فيال ضقم 

8) 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  الحاج  ايت  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة زهوض تاضكة فيال ضقم 

8) 41111 مراكش املغرب
يوسف  الحاج  ايت  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة زهوض تاضكة فيال ضقم 

8) 41111 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   24 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134231.
476I

FIDUGEC

FT CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي1 مسير جديد للشركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 3(5

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 21411، CASABLANCA

MAROC
FT CORPORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 8) زنقة 
بميمة السايح الطاأق الرابع حي 
ضاسي1 . - 21111 الداض البيراء 

املغرب.
تعيي1 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.351181

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي1  املؤضخ في 22 فبراير 2122 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

جندالي عائشة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819541.

477I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 CASABLANCA SWEET
HOME

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح1 شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شاضع سيدي عبد الرحما1 
الشقة ) ، 21211، الداض البيراء 

املغرب
 CASABLANCA SWEET HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )3 شاضع 

أئر بنزضا1 - 1111 1111 املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.(34.77(

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  املؤضخ في 19 ماضس 2122 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 CASABLANCA SWEET HOME
دضهم   911.111 ضبسمالها  مبلغ 
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )3 شاضع أئر 
املغرب نتيجة   1111  1111 - بنزضا1 
: خساضة بكثر من ثالثة بضباع ضبس  ل 
املال ، وصعوبات االستمراض في العم1.
و حدد مقر التصفية ب )3 شاضع 
البيراء  الداض   1111  - بنزضا1  أئر 

املغرب. 
و عي1:

السيد)ة) محمد املنصف أكاضي و 
عنوانه)ا) 25 زنقة ضاسي1 فال فلوضي 
1111 الداض البيراء املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819.714.
478I

FLASH ECONOMIE

 TRABALHO
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح1 شركة

 » TRABALHO CONSTRUCTION« 
 شركـة محدودة املسؤولية 

الربسمـال   111.111 دضهـم 
االجتمـاعي:

 GH2-17 التقدم  مجموعة 
الطاأق الثاني سيدي البرنو�صي الداض 

البيراء
أقراض من الشر3ك الواحد أتاض3خ 

22 /12/2121، تقــرض ما يلي: 
للشركة  املسبقة  التصفية   -

املذكوضة بعاله 
أنهدا1  عماد  السيد  تعيي1 

كمصفي للشركة املذكوضة ا عاله 
أكتاأة  القانـوني  اإليـداع  تم 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
 19/12/2122 أتاض3خ  أالداضالبيراء 

تحت ضقم 812119 .
479I

CYH

 STE RHANIM IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف1 التصفية

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 61111، OUJDA

MAROC
 STE RHANIM IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 96 طر3ق 

الخميس العيو1 65451 املغرب 
العيو1.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.21233
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 27 يوليوز 2121 تقرض ح1 
 STE RHANIM IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
ضبسمالها 51.111.111 دضهم وعنوا1 
96 طر3ق الخميس  مقرها اإلجتماعي 
العيو1 65451 املغرب العيو1 نتيجة 

لقف1 التصفية.
و عي1:

السيد)ة) بشير غانيم و عنوانه)ا) 
املغرب  العيو1   65451 العيو1 

كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض3خ 27 يوليوز 2121 وفي 96 طر3ق 
العيو1   65451 العيو1  الخميس 

املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 361.

481I

موثقة

 KAWTHAR HOLDING)
(HOLDING OFFSHORE

إعال1 متعدد القراضات

موثقة
شاضع ادضيس الثاني، زنقة اسفي، 
إقامة العراقي II، الطاأق األول 
الشقة ضقم ))، م.ج مكناس ، 

51111، مكناس املغرب
 KAWTHAR HOLDING(

HOLDING OFFSHORE) »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: زنقة 
أركا1 الطاأق السادس الرقم 5) 
طنجة. - 91111 طنجة املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.39815
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  فبراير 2122  املؤضخ في 21 

القراضات التالية: 



6691 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفو3ت السيد حسن املقر3ني الحام1 

للسيد   D(48436 ضقم  ب.ت.و 

ب.ت.و.  الحام1  املقر3ني،  محمد 

جميع حصصه التي   ،D23537 ضقم 

يمتلكها و هي 91 حصة اجتماعية.

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توضيح التقسيم الجديد للحصص و 

ضبسمال الشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

استقالة املسير السيد حسن املقر3ني 

ومنحه إأراء عن مدة تسييره للشركة. 

قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

أقي السيد محمد املقر3ني و السيد 

عبد الوهاب املقر3ني مسيرا1 للشركة 

و ملدة غير محدودة.

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تلتزم الشركة بشك1 صحيح أجميع 

دو1 بي قيود  األعمال املتعلقة بها، 

للسيد  الوحيد  التوقيع  خالل  من 

محمد املقر3ني.

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الجديد للحصص  التقسيم  توضيح 

االجتماعية.

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

لربسمال  الجديد  التقسيم  توضيح 

الشركة.

على  ينص  الذي   :(4 ضقم  أند 

و  املقر3ني  السيد محمد  أقي  مايلي: 

السيد عبد الوهاب املقر3ني مسيرا1 

للشركة و ملدة غير محدودة.

على  ينص  الذي   :(6 ضقم  أند 

صحيح  بشك1  الشركة  تلتزم  مايلي: 

أجميع األعمال املتعلقة بها، دو1 بي 

قيود من خالل توقيع الوحيد للسيد 

محمد املقر3ني.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2917 - 252425.

48(I

A&E Consulting

HENOVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

A&E Consulting

 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE EL WIFAK 1

 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA CASA ، 21661،

CASABLANCA MAROC

HENOVIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )4 شاضع 

الزضاقطوني طاأق 7 شقة 37 الداض 

البيراء - 21411 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

536679

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HENOVIA

الهندسة   : غرض الشركة أإيجاز 

الصناعية و التجاض3ة.

)4 شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 

الداض   37 شقة   7 الزضاقطوني طاأق 

البيراء  الداض   21411  - البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : خلفي  الحسي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خلفي  الحسي1  السيد 

5 ممر التراي طاأق 3 شقة 3) اقامة 

جو1 داضك عي1 السبع الداض البيراء 

21451 الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خلفي  الحسي1  السيد 

5 ممر التراي طاأق 3 شقة 3) اقامة 

جو1 داضك عي1 السبع الداض البيراء 

21451 الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم -.

482I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 WORLD BUSINESS

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN

 ALACHAARI 5EME ETAGE BD

 ANFA ، 21171، CASABLANCA

MAROC

 WORLD BUSINESS

MANAGEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 2 زنقة 

بأو حسن األشعري الطاأق الرابع 

شاضع انفا - 21171 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538455

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 
املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 WORLD BUSINESS  : تسميتها 

.MANAGEMENT
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

املناجم بو التعدين.
 2 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق  األشعري  حسن  بأو  زنقة 
الداض   21171  - انفا  شاضع  الرابع 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد بنجوم سهي1 : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 231  : جامشيد  بنجوم  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد بنجوم نفيس : 211 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
حصة   51  : السيد سهي1 طاضق 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سهي1  بنجوم  السيد 
 11111 االمر3كية  املتحدة  الواليات 
الواليات املتحدة االمر3كية الواليات 

املتحدة االمر3كية.
السيد بنجوم جامشيد عنوانه)ا) 
أاكستا1 11111 أاكستا1 أاكستا1.
عنوانه)ا)  نفيس  بنجوم  السيد 
 11111 االمر3كية  املتحدة  الواليات 
الواليات املتحدة االمر3كية الواليات 

املتحدة االمر3كية.
عنوانه)ا)  طاضق  سهي1  السيد 
 11111 االمر3كية  املتحدة  الواليات 
الواليات املتحدة االمر3كية الواليات 

املتحدة االمر3كية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  نفيس  بنجوم  السيد 
 11111 االمر3كية  املتحدة  الواليات 
الواليات املتحدة االمر3كية الواليات 

املتحدة االمر3كية
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9855)8.
483I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

CONSEIL PART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 21171، CASABLANCA

MAROC
CONSEIL PART شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 2 زنقة 
بأو حسن األشعري الطاأق الرابع 
شاضع انفا - 21171 الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
537353

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CONSEIL PART
مهندس   : أإيجاز  الشركة  غرض 

استشاضي.
 2 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق  األشعري  حسن  بأو  زنقة 
الداض   21171  - انفا  شاضع  الرابع 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 41.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد الركيك سعد : 411 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعد  الركيك  السيد 
فرنسا 91371 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  سعد  الركيك  السيد 
فرنسا 91371 فرنسا فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 818714.
484I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
ALLOUCH TAIEB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو3ت حصص

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 21171، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE

ALLOUCH TAIEB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 38 
شاضع عبد الكر3م الخطابي - 21251 

الداض البيراء املغرب.
تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.((6665

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   18 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو3ت السيد )ة) الحسي1 علوش 
علوش 95 حصة اجتماعية من بص1 
طيب  )ة)  حصة لفائدة السيد   495

علوش أتاض3خ 18 ماضس 2122.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 24 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8893)8.

485I

LA PEPINIERE D’ENTREPRISES

PUBLINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

LA PEPINIERE D›ENTREPRISES
 AL MASSAR ROUTE DE ,345
 SAFI ، 41111، MARRAKECH

MAROC
PUBLINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 345 املساض 

طر3ق اسفي - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
124161

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PUBLINA
وكالة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت.
 345  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
املساض طر3ق اسفي - 41111 مراكش 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : مهدي  كراجي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 3 السيد كراجي مهدي عنوانه)ا) 
 41111 اقامة النصر تجزئة مبروكة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

 3 السيد كراجي مهدي عنوانه)ا) 
 41111 اقامة النصر تجزئة مبروكة 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم )3439).

486I

koweio

koweio
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

koweio
 AV Abdelkrim el khattabi, Rue
 Hassan Ben M’barek, Rés : El
 Khattabia, Imm, B 1er ETG,

 N°3. MARRAKECH. ، 41111،
Marrakech Maroc

koweio شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
 AV وعنوا1 مقرها اإلجتماعي
 Abdelkrim el khattabi, Rue

 Hassan Ben M’barek, Rés : El
 Khattabia, Imm, B 1er ETG, N°3.

41111 - . مراكش اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
123449

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.koweio
خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات التجاض3ة.
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 AV  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 Abdelkrim el khattabi, Rue
 Hassan Ben M’barek, Rés : El
 Khattabia, Imm, B 1er ETG, N°3.

41111 - . مراكش اململكة املغربية.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 111  : الفردو�صي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 11.111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الفردو�صي عنوانه)ا) 
االزدهاض   747 ضقم  الشرف  تجزئة 
اململكة  مراكش   41111 مراكش 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الفردو�صي عنوانه)ا) 
االزدهاض   747 ضقم  الشرف  تجزئة 
اململكة  مراكش   41111 مراكش 

املغربية
 - أتاض3خ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت ضقم -.
487I

CHIFAA CONSEIL

 FRANCE MAROC
›AGEMENCEMENT ‹FMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة
CHIFAA CONSEIL

 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA
 MARRAKECH ، 41111،
MARRAKECH MAROC

 FRANCE MAROC
AGEMENCEMENT ‹FMA› شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مركز 
األعمال ز3نيث شاضع مسلم أوكاض 
شقة أالدوض الثالث ضقم 4) أاب 
دكالة مراكش 411111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

124131

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   3(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

أمختصر  اإلقتراء  عند 

 FRANCE MAROC  : تسميتها 

.’AGEMENCEMENT ’FMA

غرض الشركة أإيجاز : • 

استيراد و تصدير ؛

إنشائية  بو  متنوعة  بعمال   •

)تصميم داخلي ؛ كهرباء ؛

بو  الديكوض  بعمال  مقاول   •

الزخرفة للشقق

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

أوكاض  مسلم  شاضع  ز3نيث  األعمال 

أاب   (4 ضقم  الثالث  أالدوض  شقة 

مراكش   411111 مراكش  دكالة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
جول  فر3دير3ك  ديلكيني  السيد 

 111 أقيمة  حصة   111  : تشاضلز 

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جول  فر3دير3ك  ديلكيني  السيد 

 59494 فرنسا  عنوانه)ا)  تشاضلز 

فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
جول  فر3دير3ك  ديلكيني  السيد 

 59494 فرنسا  عنوانه)ا)  تشاضلز 

فرنسا فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134291.

488I

STE BIKAF INDUSTRI

A-ETABLISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52312،
GOURRAMA MAROC

A-ETABLISSEMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 

تامالوت بمالكو كلميمة - 52251 
كلميمة املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.(39((
أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2122 ماضس   24 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
»411.111 دضهم« بي من »111.111 
عن  دضهم«   511.111« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر3ق 

عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 أتاض3خ  أالرشيدية  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 162/2122.

489I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

 GROUPE SCOLAIRE AL
MANDAR AL JAMILE PRIVE

إعال1 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

21291، CASABLANCA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE AL

 MANDAR AL JAMILE PRIVE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: 379 

شاضع الحزام الكبير الحي املحمدي 
الداضالبيراء - - الداضالبيراء 

املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.346815

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2122 يناير   14 املؤضخ في 

القراضات التالية: 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيي1 القانو1 االسا�صي للشركة
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 

توسيع مهام مسير الشركة
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
على  ينص  الذي   :(4 ضقم  أند 
توضيح و تأكيد الجمع العام  مايلي: 
العر�صي  السيد  مهام  توسيع  على 
ضشيد الحام1 للبطاقة الوطنية ضقم 
 * منها:  للشركة  كمسير   B415441
التزام الشركـة أتـوقيـع السيد العر�صي 
*ينوب عن الشركة في جميع  ضشيد 
*يبرم  والخاصة  العمومية  اإلداضات 
و3وافق  واألسواق  املعاهدات  جميع 
جميع  *إجراء  على جميع اإليجاضات. 
البنوك وجميع  مع جميع  املعامالت 
املؤسسات  وجميع  البريد  مكاتب 
، مع إمكانية فتح الشركة  االئتمانية 
املجانية   ، الحساأات  بنواع  لجميع 
؛  تشغيلها  وضما1   ، مرهونة  بو 
أجميع  وقيام  الخزائن  جميع  تأجير 
فيها.  والسحب  اإليداع  عمليات 
ومنح   ، الشركة  مباني  جميع  *ضهن 
وإعطاء   ، والوفود  العقاضات  جميع 
جميع التعهدات والرمانات املنقولة 
األخرى من بي نوع كا1 ، ومنح جميع 
الحلول أرمانات بو أدو1 ضمانات 
في  الساأقة  الحقوق  جميع  ومنح   ،
وتبادل  *اقتناء  الرهو1 واالمتيازات. 
وإداضة جميع املمتلكات املنقولة وغير 
املنقولة. *املوافقة على جميع الرهو1 
الرمانات  من  وغيرها  العقاض3ة 
والتعهد   ، املنقولة  وغير  املنقولة 
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أجميع األص1 التجاضي لرما1 جميع 
. *تنظيم استخدام األموال  األطراف 
املتاحة والتحقق من النفقات العامة 
العامة  املصاض3ف  دفع  الخاصة.  بو 
املبالغ  جميع  واستالم   ، والخاصة 
عليها  ما  ودفع   ، للشركة  املستحقة 
،املصادقة ، وقبول جميع الكمبياالت 
بو  تأييدات  وتقديم   ، التجاض3ة 
عامة  اجتماعات  *عقد  ضمانات. 
كا1  اذا  بو غير عادية عندما  عادية 
عن   

ً
مسئوال يكو1  و   

ً
ضروض3ا ذلك 

االجتماعات.  هذه  قراضات  تنفيذ 
للشركة  املستحقة  املبالغ  *استالم 
ودفع   ، كا1  سبب  وألي  صفة  أأي 
تحيي1   . ك1 ما قد تدين أه الشركة 

النظام العام للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819819.
491I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE AL MAQDIS CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

61111، Oujda Maroc
STE AL MAQDIS CASH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : 62 مكرض 
شترع املقدس حي القدس وجدة - 

61111 وجدة املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.37177

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  املؤضخ في 11 ماضس 2122 
شركة   STE AL MAQDIS CASH
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
 111.111 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
 62 اإلجتماعي  دضهم وعنوا1 مقرها 
مكرض شترع املقدس حي القدس وجدة 
- 61111 وجدة املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق الهدف االجتماعي للشركة.

و عي1:

و  طجيو  أومدين  السيد)ة) 

االسراء  زنقة  القدس  حي  عنوانه)ا) 

ضقم 17 وجدة 61111 وجدة املغرب 

كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض3خ 11 ماضس 2122 وفي 62 مكرض 

 - وجدة  القدس  حي  املقدس  شترع 

61111 وجدة املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 379.

49(I

LE PUBLICATEUR LEGAL

XTECHNO MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة )5 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة )5 

ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 21451، 

الداض البيظاء املغرب

XTECHNO MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم )) 

شاضع عز3ز أيال الطاأق 5 شاضع 

املعاض3ف - 21111 الداضالبيراء 

املغرب .

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.411537

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2121 يونيو   17 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تليالني  حمزة  )ة)  السيد  تفو3ت 

بص1  من  اجتماعية  حصة   511

1.111 حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

تليالني أتاض3خ 17 يونيو 2121.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (6 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يوليوز 2122 تحت ضقم 787262.

492I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

MASTERING BUSINESS ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجاض3ة بو شعاض 

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

21291، CASABLANCA MAROC

 MASTERING BUSINESS ART

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: تجزئة 
ضقم 353) منطقة صناعية 

ساأينو الطاأق األض�صي النواصر 

الداضالبيراء - - الداضالبيراء 

املغرب.

»إضافة تسمية تجاض3ة بو شعاض«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.466995

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تقرض   2122 ماضس   22 في  املؤضخ 

إضافة شعاض تجاضي للشركة وهو:

إضافة  العام  الجمع  إقراض 

إختصاض«M.B.A« إلسم الشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 3( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819816.

493I

اتمانية الحر

FIDAA FOOD
إعال1 متعدد القراضات

اتمانية الحر

229 تجزئة اأن تاشفي1 ازلي مراكش 

مراكش مناضة، 41111، مراكش 

املغرب

FIDAA FOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: اأواب 

مراكش الرحى عماضة د414 ضقم 

111 - - مراكش املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.111525

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  ماضس 2122   13 املؤضخ في 

القراضات التالية: 
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
التي  الحصص  عن  تنازل  مايلي: 
يملكها السيد اشرف املسعي العدد 
511حصة لصالح السيد الحر عبد 

الكبير
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر3ك وحيد
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على اضافة مسير ثا1 وهو 

السيد عبد الكبير الحر
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

META 5G; اضافة غالمة تجاض3ة
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم 4): الذي ينص على مايلي: 
ومن اآل1 فصاعدا يعتبر السيد عبد 
املسعي  بشرف  والسيد  الحر  الكبير 

مسيرا1 للشركة ملدة غير محددة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (7 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3112.
494I

فيكاميد

 NADIR OSSAMA FOOD
 & BEVERAGE EMPORT

&EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
فيكاميد

3، شاضع الوحدة الطاأق األول ضقم ) 
، 93111، تطوا1 املغرب

 NADIR OSSAMA FOOD &
 BEVERAGE EMPORT &EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مستودع 
) ضقم )) ، منطقة نشاط الفنيدق 

االقتصادية ، املنطقة الحرةواد 
نكرو - 93112 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

31317
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NADIR : االقتراء أمختصر تسميتها

 OSSAMA FOOD & BEVERAGE

.EMPORT &EXPORT

استيراد  أإيجاز  الشركة  غرض 

وتخز3ن وتوزيع وبيع وإعادة تصدير 

املنتجات الغذائية

: مستودع  عنوا1 املقر االجتماعي 

منطقة نشاط الفنيدق   ،  (( ضقم   (

االقتصادية ، املنطقة الحرة

- 93112 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : الحمدوني  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 491  : الحمدوني  ياسر  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة الحمدوني عنوانه)ا) 

شاضع محمد الخامس زنقة د 9) ضقم 

42 93112 الفنيدق املغرب.

السيد ياسر الحمدوني عنوانه)ا) 

شاضع محمد الخامس زنقة د 9) ضقم 

42 93112 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنس الحمدوني عنوانه)ا) 

 41 ضقم   (9 د  زنقة  لوطا  ضاس  حي 

93112 الفنيدق املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 918.

495I

فيكاميد

 SARA OVERSEAS TRADING 

IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد

3، شاضع الوحدة الطاأق األول ضقم ) 

، 93111، تطوا1 املغرب

 SARA OVERSEAS TRADING

IMPORT & EXPORTشركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مستودع 

) ضقم )) ، منطقة نشاط الفنيدق 

االقتصادية ، املنطقة الحرةواد 

نكرو - 93112 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

31313

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SARA : أمختصر تسميتها  االقتراء 

 OVERSEAS TRADING IMPORT

& EXPORT

عنوا1  أإيجاز  الشركة  غرض 
املقر االجتماعي مستودع ) ضقم )) ، 

منطقة نشاط الفنيدق االقتصادية 

، املنطقة الحرةواد نكرو 

استيراد  أإيجاز  الشركة  غرض 

وتخز3ن وتوزيع وبيع وإعادة تصدير 

املنتجات الغذائية

93112 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 761  : الحمدوني  خالد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 241  : الجنوي  ضحمة  السيدة 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد الحمدوني عنوانه)ا) 
سبتة 51111 سبتة اسبانيا.

السيدة ضحمة الجنوي عنوانه)ا) 
 41 ضقم   (9 د  زنقة  لوطا  ضاس  حي 

93112 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد الحمدوني عنوانه)ا) 

سبتة 51111 سبتة اسبانيا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 916..

496I

GRAPHIC’S

GRAPHIC›S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

GRAPHIC›S
املقر اإلجتماعي : 11 زنقة ستوكهولم 

الداض البيراء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

السج1 التجاضي 72495
تفو3ت حصص

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ أالداض البيراء في 9) يناير 

2116
قام السيد عبد الحميد مراأط 

 له في 
ً
 مملوكا

ً
أبيع ونق1 8751 سهما

شركة كرافيكس لصالح
بمينة لحسيني 1751 سهم
عثما1 مراأط 7111 سهم

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
فقد   ،2116 يناير   (9 أتاض3خ 
على  املصادقة  على  املوافقة  تقرض 
التحو3الت املذكوضة وتعدي1 املادتي1 

6 و 7 من النظام األسا�صي
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2116 تحت ضقم 

497I

TR-GESTION

الغزيوي إكيبمون 
 LAGHZIOUI(
)EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12111، RABAT

MAROC
 LAGHZIOUI( 1الغز3وي إكيبمو

EQUIPEMENT) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النصر املستقب1 شاضع طاضق اأن 
ز3اد عماضة ضقم ب - 12111 تماضة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(359(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 LAGHZIOUI( إكيبمو1  الغز3وي 

.(EQUIPEMENT
معدات   : أإيجاز  الشركة  غرض 
جميع منتجات ومواد املطبخ ؛ تجاضة؛ 

بعمال مختلفة..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
النصر املستقب1 شاضع طاضق اأن ز3اد 
عماضة ضقم ب - 12111 تماضة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : جواد  الغز3وي  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جواد  الغز3وي  السيد 
تجزئة الوفاق 12 ضقم 2267 12111 

تماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  جواد  الغز3وي  السيد 
تجزئة الوفاق 12 ضقم 2267 12111 

تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   3( أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 7817.
498I

SOLOEXPRESS

SOLOEXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

SOLOEXPRESS
77 زنقة محمد سميحة طاأق 11 
ضقم 57 الداض البيراء ، 21411، 

CASA MAROC
SOLOEXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طاأق 11 ضقم 

57 الداض البيراء - 21411 الداض 
البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
538143

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOLOEXPRESS

نق1   : أإيجاز  الشركة  غرض 
السلع.

زنقة   77  : عنوا1 املقر االجتماعي 
 57 ضقم   11 طاأق  سميحة  محمد 
الداض البيراء - 21411 الداض البيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد كر3م زغنا1 : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زغنا1  كر3م  السيد 
اقامة حسنية طاأق 2 شقة 2 21212 

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  زغنا1  كر3م  السيد 
اقامة حسنية طاأق 2 شقة 2 21212 

الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 456)).
499I

WAY CONSEIL

 IKRAM ET ANASS
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 41111،

MARRAKECH MAROC
 IKRAM ET ANASS

CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 495 
بسكجوض صوكوما متجر ضقم 8 - 

45161 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
91351

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2118 يوليوز   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IKRAM : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.ET ANASS CONSTRUCTION

حيازة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

لالستخدام  أنائها  أقصد  األضض 

السكني بو التجاضي.

شراء بو أيع بو تأجير بو إيجاض جميع 

املباني املبنية بو غير املبنية.

إداضة وإداضة األصول املذكوضة التي 

 ، يمكن ب1 تصبح الشركة مالكة لها 

أأي شك1 من األشكال ؛

الالزمة  األموال  جميع  اقتراض 

لتحقيق هذه األشياء.
عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 495 

 -  8 ضقم  متجر  صوكوما  بسكجوض 

45161 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : أوقشبي1  خالد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد أوقشبي1 عنوانه)ا) 
صوكوما ) ضقم 495 45161 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد أوقشبي1 عنوانه)ا) 
صوكوما ) ضقم 495 45161 مراكش 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   24 التجاض3ة أمراكش أتاض3خ 

2118 تحت ضقم 5671.

511I

CASAMAR TRADE

CASAMAR TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CASAMAR TRADE
شاضع محمد سالم أيدا ضقم 214 
العيو1 ، 71111، العيو1 املغرب
CASAMAR TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها االجتماعي شاضع 

محمد سالم يبدا ضقم 214 العيو1 - 
71111 العيو1 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.13231

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2122 ماضس   21 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تجاضة استيراد و تصدير الحبوب و 

البقوليات.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 852/2122.
511I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

OMISER

إعال1 متعدد القراضات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناس ، 51111، 
مكناس املغرب

OMISER »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر3ك الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: الشقة 
ضقم 2 العماضة 26 تجزئة قرطبة 
سيدي أوزكري - 51111 مكناس 

املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.37843

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 نونبر   25 املؤضخ في 

القراضات التالية: 
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قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفو3ت حصص في الشركة

قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تغيير مسير

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشك1 القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 
النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تفو3ت السيد موالي املهدي العمري 
علوي ل 511 حصة له في الشركة من 
السيدة  لفائدة  حصة   1111 بص1 

فدوى أنعبو
أند ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد موالي املهدي العمري 
للشركة  كمسير  مهامه  من  علوي 
وقبول السيدة فدوى أنعبو كمسيرة 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك1  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ذات  شركة  الى  وحيد  بشر3ك 

مسؤولية محدودة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   17 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 5257.

512I

FIDUCIAIRE ZBIRI

 PATHFINDER RESOURCES
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZBIRI
 AVENUE ZERKTOUNI 36/35
 APT N° 11 GUELIZ ، 41111،

MARRAKECH MAROC
 PATHFINDER RESOURCES

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي زنقة 

مسلم تجزئة أوكاض الطاأق الثالث 
شقة ضقم 4) أاب دكالة - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

123983

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 PATHFINDER RESOURCES

. MOROCCO

غرض الشركة أإيجاز : استكشاف 

واستخراج املعاد1 .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

الثالث  الطاأق  أوكاض  تجزئة  مسلم 

 41111  - دكالة  أاب   (4 ضقم  شقة 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أكر خديرة : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خديرة  أكر  السيد 

استراليا 41111 استراليا استراليا .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  خديرة  أكر  السيد 

استراليا 41111 استراليا استراليا 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   25 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 3425.

513I

ALPHA EXPERTISE

 COMPTOIR GENERAL
 MATERIEL AGRICOLE ET
( INDUSTRIEL ( COGEMAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

ALPHA EXPERTISE
 Angle Av Med 5 et Chevalier

 Bayard Place Yasser Résidence
 Valrose Entrée E, Etage 1 App.3 -
 Belvédère ، 21311، Casablanca

MAROC
 COMPTOIR GENERAL

 MATERIEL AGRICOLE ET
 ( INDUSTRIEL ( COGEMAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

لحلوا ) شاضع عالء العر3ف األول 
أن ياسي1 محمد - 21311 الداض 

البيراء املغرب .
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.248795

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2121 دجنبر   11 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم«   1.111.111«
»4.111.111 دضهم« إلى »5.111.111 
مقاصة  إجراء   : طر3ق  عن  دضهم« 
مع ديو1 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

دجنبر 2121 تحت ضقم 815998.
514I

Valoris Partners

ID2S TELECOM
إعال1 متعدد القراضات

Valoris Partners
 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et
 4 rue Abou Dhabi ، 21411،

casablanca maroc
ID2S TELECOM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 
الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: عماضة 
ادضاض، الطاأق الثالث، مكتب ضقم 

23، شاضع )) يناير،مدينة الداخلة 
- - بݣادير املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.38897
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8) فبراير 2122
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة السيد مصطفى ادز3م 

من مهامه كمسير داخ1 الشركة
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 ، تعيي1 السيد عبد اللطيف صادق 
املزداد أتاض3خ 27/11/1978 ، مغربي 
، وحام1 البطاقة الوطنية  الجنسية 
 Pointet واملقيم في ، JE141226 ضقم
 Villeneuve la  ,92391  3- زنقة 
وحيد  كمسير   ، فرنسا   ،  Garenne

للشركة.
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
سهم   111 تحو13  على  املصادقة 
القادضصادق  عبد  للسيد  مملوكة 
 ID2S TELECOM شركة  أربسمال 

لصالح السيد عبد اللطيف صادق.
قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعدي1 غرض الشركة
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
35 : الذي ينص  أند ضقم 3-34 و 
على مايلي: تعدي1 مقتريات النظام 

األسا�صي للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   21 أتاض3خ  أاكادير  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 119121.
515I

LE PUBLICATEUR LEGAL

orange bytes
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تحو13 املقر االجتماعي للشركة
LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة )5 ضقم 8 ق.ج 
الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة )5 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 21451، 

الداض البيظاء املغرب
orange bytes شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
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وعنوا1 مقرها اإلجتماعي )6 زو3ة 
شاضع اللة اليقوت و شاضع مصطفى 
املعاني الطاأق 4 ضقم 21 ض3اضكوم - 

21111 الداضالبيراء املغرب .
تحو13 املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.3((967

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم تحو13   2117 ماي   (9 املؤضخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»)6 زو3ة شاضع اللة اليقوت و شاضع 
 21 ضقم   4 الطاأق  املعاني  مصطفى 
الداضالبيراء   21111  - ض3اضكوم 
شهرزاد  عماضة   82« إلى   « املغرب 
زو3ة شاضع سمية الطاأق 5 ضقم 21 - 

21111 الداضالبيراء املغرب ».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

نونبر 2117 تحت ضقم 11649455.
516I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ORANGE BYTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة )5 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة )5 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 21451، 

الداض البيظاء املغرب
ORANGE BYTES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 82 عماضة 
شهرزاد زو3ة شاضع سمية الطاأق 
5 ضقم 21 - 21111 الداضالبيراء 

املغرب .
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.3((967

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2119 شتنبر   25 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
 11.111« بي من  دضهم«   991.111«
عن  دضهم«   1.111.111« إلى  دضهم« 

إدماج احتياطي بو بضباح بو   : طر3ق 
عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يناير 2121 تحت ضقم 726827.
517I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

TYM CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL
 MESKINI VN FES ، 31111، FES

MAROC
TYM CENTER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
41 طاأق الخامس عماضة مكاتب 

بندلس آصيال تجزئة إدضيسية فاس 
FES 31111 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
72113

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TYM  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CENTER
مركز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
ضقم 41 طاأق الخامس عماضة مكاتب 
بندلس آصيال تجزئة إدضيسية فاس 

.FES 31111 FES MAROC
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : املكاوي  طاضق  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1111  : املكاوي  طاضق  السيد   

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املكاوي  طاضق  السيد 
ضقم 11 تجزئة مسرة أردلة طر3ق عي1 

الشقف فاس fes 31111 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  املكاوي  طاضق  السيد 
ضقم 11 تجزئة مسرة أردلة طر3ق عي1 

FES MAROC 31111 الشقف فاس

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 743).

518I

فيكاميد

MOUNDI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو13 املقر االجتماعي للشركة

فيكاميد

3، شاضع الوحدة الطاأق األول ضقم ) 

، 93111، تطوا1 املغرب

MOUNDI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 9 

اأر13 زنفة السناأ1 ضقم 12 املطاض - 

93111 تطوا1 املغرب.

تحو13 املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.23683

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 17 ماضس 2122 تم تحو13 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شاضع 9 اأر13 زنفة السناأ1 ضقم 12 

إلى  تطوا1 املغرب«   93111  - املطاض 

»قيسر3ة السالم شاضع عبد الخالق 

 -  2 ضقم  كراج   227 ضقم  الطريس 

93111 تطوا1 املغرب«.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   29 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 928.

519I

فيكاميد

MOUNDI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

فيكاميد

3، شاضع الوحدة الطاأق األول ضقم ) 

، 93111، تطوا1 املغرب

MOUNDI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قيسر3ة 

السالم شاضع عبد الخالق الطريس 

ضقم 227 كراج ضقم 2 - 93111 

تطوا1 املغرب.

تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.23683

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2122 ماضس   17 في  املؤضخ 

املصادقة على :

الحمر  سلوى  )ة)  السيد  تفو3ت 

511 حصة اجتماعية من بص1 511 

حصة لفائدة السيد )ة) عبد الرحيم 

الشيخي أتاض3خ 17 ماضس 2122.

تفو3ت السيد )ة) بسام الحلوزي 

251 حصة اجتماعية من بص1 251 

عبد املالك  )ة)  حصة لفائدة السيد 

داوود أتاض3خ 17 ماضس 2122.

تفو3ت السيد )ة) حسام الحلوزي 

251 حصة اجتماعية من بص1 251 

عبد املالك  )ة)  حصة لفائدة السيد 

داوود أتاض3خ 17 ماضس 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   29 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 928.

511I
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

MONTREP JAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28811،

Mohammedia maroc

MONTREP JAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي إقامة 

سنترال أاضك ، عماضة A ، الطاأق 

السادس ضقم 43 املحمدية - 28811 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

31245

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   3(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MONTREP JAD

عم1   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الرافعة مع بو أدو1 معدات ، وبعمال 

وحفر   ، الرافعة  وآلة   ، التجميع 

ونق1   ، والخنادق  الخنادق  وتفريغ 

لألعمال  املادية  املنتجات  جميع 

العامة والخاصة.

الهياك1  جميع  تجميع  بعمال   -

املعدنية وتجميع الرافعات ؛

- األشغال والتوض3دات الصناعية.

الكهربائية  التركيبات  بعمال   -

وامليكانيكية وبعمال التركيب األخرى؛

األشغال العامة واملباني وتوزيع   -

جميع السلع واملنتجات والبرائع من 

بي نوع ومن بي مصدض.

الهندسة  القيام أجميع بعمال   -

بعمال  جميع  سيما  وال   ، املدنية 

البناء بو اإلصالح بو الصيانة للمباني 

، وإنشاء الطرق ، والطرق ، وبناأيب 

 ، والغاز   ، والصرف الصحي   ، املياه 

 ، وتوسيع الطرق   ، وخطوط اإلناضة 

وتنسيق الحدائق ، والصيانة ؛

- تجاضة االستيراد والتصدير.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

الطاأق   ،  A عماضة   ، أاضك  سنترال 

السادس ضقم 43 املحمدية - 28811 

املحمدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 511  : أومهاوت  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 491  : عبد هللا  اد  السيد جواد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أومهاوت  الحسن  السيد 

تجزئة   ( زنقة  الفالح  حي  عنوانه)ا) 

عائشة ضقم 77 الداض البيراء 22111 

الداض البيراء املغرب.

السيد جواد اد عبد هللا عنوانه)ا) 

 42312 الحوز  تحناوت  ترز3نت  حي 

تحناوت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أومهاوت  الحسن  السيد 

تجزئة   ( زنقة  الفالح  حي  عنوانه)ا) 

عائشة ضقم 77 الداض البيراء 22111 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية أتاض3خ )3 ماضس 

2122 تحت ضقم 627.

5((I

FLASH ECONOMIE

AZREA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس شركة
AZREA TRAVAUX

وضع   14/12/2122 أتاض3خ  تم 
قانو1 منظم لشركة أاملميزات التالية 

:
 AZREA TRAVAUX التسمية: 

SARL AU
ذات  القانوني:شركة  الشك1 

املسؤولية املحدودة شر3ك واحد
الهدف:بعمال متنوعة للبناء 

ضقم  الفرح  االجتماعي:حي  املقر 
594 املح1 ضقم 2 ايت اوض3ر الحوز

الربسمال االجتماعي:حدد في مبلغ 
 1111 الى  مقسمة  دضهم   111111
موزعة  دضهم   111 فئة  من  حصة 

كاالتي :
السيد سعيد ازكاغ 1111 حصة

غير  ملدة  الشركة  اإلداضة:تسير 
سعيد  السيد  طرف  من  محدودة 

ازكاغ
من  :تبتدئ  االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى غاية )3 دجنبر
سنة اأتداء   99 :حددت في  املدة 

من تاض3خ تاسيس الشركة
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 2122 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 
و   134149 ضقم  تحت   21/13/
سجلت الشركة في السج1 التجاضي 

أمراكش تحت ضقم 123793
512I

FLASH ECONOMIE

GK INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة
GK INVEST

 شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها:11.111 دضهم

مقرها اإلجتماعي: 3) زنقة القصاض 
الطاأق 5 ضقم 11 معاض3ف - الداض 

البيراء
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

372925
 (( أمقت�صى القراض املؤضخ أتاض3خ 

نونبر 2121 قرض ح1 الشركة- 

غاندي  نوال  السيدة  -عي1 

كمصفية للشركة

زنقة   (3 حدد مقر التصفية في   

 - 5 ضقم 11 معاض3ف  القصاض الطاأق 

الداض البيراء 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

يناير 2122 تحت ضقم 2998.

5(3I

FO CONSULTUNG SARL AU

ROEYA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

111111، RABAT MAROC

ROEYA AMENAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 37 شاضع 

ادضيس االكبر شقة ضقم 16 الدوض 

الثالث حي حسا1 - 11111 الرباط 

املغرب.

تفو3ت حصص
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.(55335

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2122 ماضس   (4 في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة) سفيا1 لكر3ب  تفو3ت السيد 

بص1  من  اجتماعية  حصة   171

331 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

وشطو أتاض3خ 4) ماضس 2122.

)ة) سفيا1 لكر3ب  تفو3ت السيد 

بص1  من  اجتماعية  حصة   161

161 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الحراك أتاض3خ 4) ماضس 2122.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   31 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2329.

5(4I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE CTIZ POUR LE
DEVELOPPEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC
 STE CTIZ POUR LE

DEVELOPPEMENT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مراب 
فيال ضقم 79 تجزئة عي1 العاطي 

2 الراشيدية - 52111 الراشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
15813

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 STE CTIZ POUR LE  : تسميتها 

. DEVELOPPEMENT SARL
غرض الشركة أإيجاز : استيراد و 

تصدير .
مراب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
العاطي  عي1  تجزئة   79 ضقم  فيال 
الراشيدية   52111  - الراشيدية   2

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العلوي  املهدي  السيد 
 79 ضقم   2 العاطي  عن  تجزئة 
الراشيدية   52111 الراشيدية 

املغرب.

مصطفى  موالي  تيليوي  السيد 

 22 ضقم  العمالة  تجزئة  عنوانه)ا) 

الراشيدية   52111 الراشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  العلوي  املهدي  السيد 

 79 ضقم   2 العاطي  عن  تجزئة 

الراشيدية 52111 الراشيدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االأتدائية أالرشيدية أتاض3خ 

ضقم -.

5(5I

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

اوبياي ديفلوبمنت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو3ت حصص

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

 RUE HADJ OMAR RIFFI 311

 4EME ETG N°45 ، 21361،

CASABLANCA MAROC

اوبياي ديفلوبمنت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 7 شاضع 

احمد طوقي 2 دوض - 21111 الداض 

البيراء املغرب.

تفو3ت حصص

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.451177

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2121 شتنبر   16 في  املؤضخ 

املصادقة على :

عصام عماضي  )ة)  تفو3ت السيد 

بص1  من  اجتماعية  حصة   511

1.111 حصة لفائدة السيد )ة) عمر 

الشرع أتاض3خ 16 شتنبر 2121.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 31 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

نونبر 2121 تحت ضقم 812422.

5(6I

عمر ألغر3ب

 SLASSI DE TRAVAUX
DIVERS

إعال1 متعدد القراضات

عمر ألغر3ب
75 شاضع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطاأق الثالث املكتب 21 ، 31111، 
فاس املغرب

 SLASSI DE TRAVAUX DIVERS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 721 شاضع 
القرو3ي1 نرجس فاس - 31171 

فاس املغرب.
»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 
.453(5

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 4) دجنبر 2121

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
الشركة  ضبسمال  ضفع  مايلي: 
إلى  دضهم   1.111.111,11 من 

5.111.111,11 دضهم 
قراض ضقم 2: الذي ينص على مايلي: 
العنوا1  إلى  االجتماعي  املقر  تحو13 
ضابع  طاأق  ضقم21  مكتب  الجديد: 
محمد  شاضع  جواهر  مكاتب  إقامة 

سالوي فاس.
وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  توزيع  تعدي1 
الشركة  ضبسمال  من  الرفع  بعد 
ايوب  أرو  -السيد  كاألتي:  لتصبح 
صاطوض  -السيدة  حصة   25.111:
مجموع  حصة   25.111: مليكة 
 51.111: االجتماعية  الحصص 

حصة.
على  ينص  الذي   :7 ضقم  أند 
الشركة  ضبسمال  ضفع  مايلي: 
إلى  دضهم   1.111.111,11 من 

5.111.111,11 دضهم )) 
أند ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 
العنوا1  إلى  االجتماعي  املقر  تحو13 
ضابع  طاأق  ضقم21  مكتب  الجديد: 
محمد  شاضع  جواهر  مكاتب  إقامة 

سالوي فاس.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1621/2121.
5(7I

SOCOGENA

LOMATEC لوماطيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف1 التصفية

SOCOGENA
 BUREAU TREMPLIN N° 24
 ROUTE AIN CHKEF FES،

31111، FES MAROC
LOMATEC لوماطيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : دكا1 

ضقم 2 شاضع وهرا1 زنقة الوطواط 
قيساض3ة الطاهري منفلوضي ) فاس 

31111 فاس املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.67799

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 21 فبراير 2122 تقرض ح1 
ذات  شركة  لوماطيك   LOMATEC
ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111
شاضع وهرا1   2 اإلجتماعي دكا1 ضقم 
الطاهري  قيساض3ة  الوطواط  زنقة 
فاس   31111 فاس   ( منفلوضي 
ضقم  تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

معامالت.
و عي1:

السيد)ة) كر3م العلمي و عنوانه)ا) 
54 اقامة امير تجزئة أريستيجيا شقة 
فاس املغرب كمصفي   31111  152

)ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دكا1  وفي   2122 ماضس   (6 أتاض3خ 
الوطواط  زنقة  وهرا1  شاضع   2 ضقم 
فاس   ( قيساض3ة الطاهري منفلوضي 

31111 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 573).
5(8I
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ECOCOMPTA

ايورمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G SIDI BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 21291،
CASABLANCA MAROC

ايوضمو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
صوهيب الرومي ألوك 39 ضقم 21 
سيدي البرنو�صي الداض البيراء 

21611 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538625
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   3(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : ايوضمو.
املتاجرة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التصديرواإلستراد .
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 21 ضقم   39 ألوك  الرومي  صوهيب 
البيراء  الداض  البرنو�صي  سيدي 

21611 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
 511  : فنيدي  مصطفى  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : اأوالهدى  ضضوا1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى فنيدي عنوانه)ا) 
 11 الرقم   11 الشطر  السالم  حي 

سطات 26111 سطات املغرب.

اأوالهدى  ضضوا1  السيد 
عنوانه)ا) حي القسم زنقة أوض سعيد 
 26111 سطات   6 ضقم  الف  ألوك 

سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى فنيدي عنوانه)ا) 
 11 الرقم   11 الشطر  السالم  حي 

سطات 26111 سطات املغرب
السيد ضضوا1 اأوالهدى عنوانه)ا) 
حي القسم زنقة أوض سعيد ألوك الف 
ضقم 6 سطات 26111 سطات املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 9733)8.

5(9I

EL FACHTALI CONSEIL

AS HCR GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطاأق التاني شقة ضقم 
9 شاضع موالي عبد هللا مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
AS HCR GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكتب 

ضقم )دضب سيدي مسعود ضقم 38 
 MARRAKECH 41111 - أاب دكالة

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
124173

 (7 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AS  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HCR GESTION
تقديم   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الخدمات املتعلقة أصناعة السياحة.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 38 ضقم  )دضب سيدي مسعود  ضقم 
 MARRAKECH 41111 - أاب دكالة

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 ANGELA MARISA السيدة 
 111 أقيمة  حصة   SAVOY : 111

دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 ANGELA MARISA السيدة 
سيدي  دضب  عنوانه)ا)   SAVOY
 41111 أاب دكالة   38 مسعود ضقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ANGELA MARISA السيدة 
سيدي  دضب  عنوانه)ا)   SAVOY
 41111 أاب دكالة   38 مسعود ضقم 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   3( أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134411.
521I

EL FACHTALI CONSEIL

 ETABLISSEMENT HILALI
TARGA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطاأق التاني شقة ضقم 
9 شاضع موالي عبد هللا مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
 ETABLISSEMENT HILALI TARGA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي إقامة 
اأتسام تاضكة - 41111 مراكش 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
51171

العام  الجمع  أمقت�صى 
ماضس   17 في  املؤضخ  اإلستثنائي 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   2122
 ETABLISSEMENT« من 
 HILALI  « إلى   »HILALI TARGA
 TARGA INTRENATIONAL

. »« SCHOOL«H.T.I.S
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134319.

521I

سفاضي كوڨواتيراج

سفاري كوڨواتيراج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سفاضي كوڨواتيراج
عماضة ضقم 58 شقة ب3 شاضع واد 

سبو بكدال الرباط الرباط، 11191، 
الرباط املغرب

سفاضي كوڨواتيراج شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عماضة ضقم 
58 شقة ب3 شاضع واد سبو بكدال 
الرباط الرباط 11191 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(59(5(
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : سفاضي 

كوڨواتيراج.
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غرض الشركة أإيجاز : تكنولوجيا 
املعلومات )مبرمج ، محل1 ، مصمم).

عماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
سبو  واد  شاضع  ب3  شقة   58 ضقم 
بكدال الرباط الرباط 11191 الرباط 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  عمرا1  شوقي  السيد 
تعاونية  الرم1  حي  إنزكا1   ، بكادير 
املفتاح فيال ) 86351 إنزكا1 املغرب.
السيد بخصاص عثما1 عنوانه)ا) 
شاضع زومي حي كفاح قر3ة سال   4(

11131 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  عمرا1  شوقي  السيد 
تعاونية  الرم1  حي  إنزكا1   ، بكادير 
املفتاح فيال ) 86351 إنزكا1 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   31 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2348.

522I

FIDUSCAL

 CLINIQUE DENTAIRE LC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 21241،

CASABLANCA MAROC
 CLINIQUE DENTAIRE LC SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق الرقم )44 سيدي معروف 
الداض البيراء - 21192 الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

536893

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 CLINIQUE DENTAIRE LC SARL

. AU

طب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االسنا1.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

معروف  سيدي   44( الرقم  االفاق 

الداض البيراء - 21192 الداض البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد احراقي فؤاد : 1.111 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فؤاد  احراقي  السيد 

 85 عماضة   11 اقامة املستقب1 م س 
ضقم 14 سيدي معروف الداض البيراء 

21192 الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  فؤاد  احراقي  السيد 

 85 عماضة   11 اقامة املستقب1 م س 
ضقم 14 سيدي معروف الداض البيراء 

21192 الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 536893.

523I

BOUTI PUBLISHING SARL AU

BOUTI PUBLISHING
إعال1 متعدد القراضات

BOUTI PUBLISHING SARL AU

8)، زنقة محمد أن عبد الرحما1 ، 

93111، تطوا1 املغرب

BOUTI PUBLISHING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 

الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: 8)، زنقة 

محمد أن عبد الرحما1 - 93111 

تطوا1 املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«

ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.27733

أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 12 ماضس 2122

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

مايلي: قراض الشر3ك الوحيد: منفص1 

في  املوضخ  االجتماع  محرر  عن 

تغيير  على  و3نص   12/13/2122

ليصبح  للشركة  االجتماعي  اإلسم 

االيداع  وتم   .  »PCE SERVICES»:

أتاض3خ   74(5 ضقم  تحت  القانوني 

19/12/2121

على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 

االستثنائي  أالجمع  قراضمعني  مايلي: 

كما هو الحال   12/13/2122 أتاض3خ 

تعيي1  تجديد   : تليه  التي  أالقراضات 

السيدة ضجاء أوضكي كمسيرة للشركة 

ملدة غير محددة

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

نق1 مقر الشركة إلى العنوا1  مايلي: 

األتي: شاضع الكواكب، إقامة أدض ضقم 

67/68 شقة 22 تطوا1

قراض ضقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحيي1 العقود التأسيسية للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 

النظام األسا�صي التالية: 

على  ينص  الذي   :2 ضقم  أند 

 PCE« مايلي: يطلق على الشركة اسم

SERVICES« . والباقي أدو1 تغيير

أند ضقم 4 : الذي ينص على مايلي: 

الكواكب،  شاضع  هو:  الشركة  مقر 

 22 شقة   67/68 ضقم  أدض  إقامة 

تطوا1، والباقي أدو1 تغيير

على  ينص  الذي   :(5 ضقم  أند 

مايلي: القا�صي أتعيي1 مسير للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 االأتدائية أتطوا1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 891.

524I

املو اأوضي

املو ابوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

املو اأوضي

قصر زبزاط امرصيد ، 54351، 

ميدلت املغرب

املو اأوضي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية)

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
زبزاط امرصيد - 54351 ميدلت 

املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.75(

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح1  املؤضخ في 22 ماضس 2122 

شركة ذات املسؤولية املحدودة املو 

اأوضي مبلغ ضبسمالها 111.111 دضهم 

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر زبزاط 

املغرب  ميدلت   54351  - امرصيد 

نتيجة ل : نتيجة عدم تحقيق الهدف.

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ميدلت   54351  - امرصيد  زبزاط 

املغرب . 

و عي1:

السيد)ة) مولود اوضاغ و عنوانه)ا) 

قصر زبزاط امرصيد 54351 ميدلت 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح1  و  املخاأرة  مح1  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   23 االأتدائية أميدلت أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 91.

525I

PROBEST MANAGEMENT

MUSIC DEALERS GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROBEST MANAGEMENT

 IMM 31, APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN ،

11111، RABAT MAROC

MUSIC DEALERS GROUP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

أر3كشة الطاأق الرابع الكفاح 

حصي1 سال الجديدة - 11111 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

357(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MUSIC : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DEALERS GROUP

إنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

والترو3ج  املوسيقية  التسجيالت 

واحترا1  ضقمًيا  وتوزيعها  لها 

وإنشاء  بعمالهم  واستثماض  الفناني1 

 (WEBTV(املحتوى

- اإلنتاج السمعي البصري والفني

الفنية  التظاهرات  تنظيم   -  

والثقافية والر3اضية والتجاض3ة

جميع  على  التواص1  خدمات   -

والبصر3ة  السمعية  الوسائط 

واللوحات والنشرات وجميع الوسائ1 

بشك1 عام ؛

 11  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

زنقة أر3كشة الطاأق الرابع الكفاح 

11111 سال   - حصي1 سال الجديدة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة عبد الحميد العلمي : 71 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 71  : أولعلمات  ياسي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

حصة   71  : السيد بيوب أوداد1 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العلمي  الحميد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 3) زنقة حمام لعلو املدينة 

القديمة 11111 الرباط املغرب.

 6 السيد بيوب أوداد1 عنوانه)ا) 

دضب ألمنصوض زنقة اللة ام الكنابش 

الرباط   11111 القديمة  املدينة 

املغرب.

السيد ياسي1 أولعلمات عنوانه)ا) 

شاضع املقاومة تعاونية الترامن ضقم 

3) 14211 سيدي سليما1 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 6 السيد بيوب أوداد1 عنوانه)ا) 

دضب ألمنصوض زنقة اللة ام الكنابش 

الرباط   11111 القديمة  املدينة 

املغرب

العلمي  الحميد  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 3) زنقة حمام لعلو املدينة 

القديمة 11111 الرباط املغرب

السيد ياسي1 أولعلمات عنوانه)ا) 

شاضع املقاومة تعاونية الترامن ضقم 

3) 14211 سيدي سليما1 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  بسال  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 238.

526I

Sayarh & Menjra

Bogart Real Estate

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

Sayarh & Menjra

 Zerktouni Casablanca، 52

21111، Casablanca Maroc

Bogart Real Estate شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 332 شاضع 

إأراهيم ضوداني، الطاأق الخامس، 

شقة 21 - عند »فيفانديس 

انفاست« - املعاضف، الداض البيراء، 

املغرب - 21371 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

5386(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Bogart : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.Real Estate

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاضات.

عنوا1 املقر االجتماعي : 332 شاضع 

الخامس،  الطاأق  ضوداني،  إأراهيم 

شقة 21 - عند »فيفانديس انفاست« 

 - املغرب  الداض البيراء،  املعاضف،   -

21371 الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CURTIZ REAL ESTATE الشركة

عنوانه)ا) 332 شاضع إأراهيم ضوداني، 

عند   -  21 شقة  الخامس،  الطاأق 

املعاضف،   - انفاست«  »فيفانديس 

الداض البيراء، املغرب 21371 الداض 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

أنيس  مجيد  محمد  السيد 

عنوانه)ا) الداض البيراء 21371 الداض 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 12132.

527I

MEXCO

FAGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEXCO

 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL

 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 31111، FES MAROC

FAGO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

املسيرة زنقة 6 بكتوبر ضقم 6 الطاأق 

3 شقة 3 - 21111 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

537593

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.



عدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122)الجريدة الرسمية   6704

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.FAGO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

  o : غرض الشركة أإيجاز
اإلاستيراد، والتصدير،

منتجات  و  معدات  أيع  و  شراء 
تشطيب املباني 

مباشر  بشك1  العمليات  وجميع 
في  جزئيا،  بو  كليا   ، مباشر  غير  بو 
بعاله  املذكوضة  العمليات  من  بي 
بعمال  تطو3ر  بو  وتعز3ز  لتسهي1 
الشركة وجميع املصالح املباشرة بو 
غير املباشرة في بي شك1 من األشكال 
إلى بغراض  التي تسعى  الشركات  في 

مماثلة بو ذات الصلة..
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق   6 6 بكتوبر ضقم  املسيرة زنقة 
البيراء  الداض   21111  -  3 شقة   3

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 MOBSONS INVEST الشركة 
دضهم   111 أقيمة  حصة   : 911

للحصة.
السيد محمد امي1 مراأطي : 111 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOBSONS INVEST الشركة 
تجزئة أريستيجيا   25 ضقم  عنوانه)ا) 
 (7 مح1  د  عماضة  الخي1،  ملعب 

31111 فاس املغرب.
مراأطي  امي1  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 47 زنقة نوض مندي طاأق 4 
شقة 7 21111 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
مراأطي  امي1  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 47 زنقة نوض مندي طاأق 4 
شقة 7 21111 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 816217.

528I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

M&N SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73111، DAKHLA MAROC
M&N SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

محمد الخامس، ضقم 11، الطاأق 
األض�صي - 73111 الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
21115

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M&N : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. SUD
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

و تسيير مقهى
الـتجــاض3ـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــ1 
املـنـقــوالت الـعـقـاض3ـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  أـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
بو غيـر مـبـاشـرة أاألنـشـطـــة املـذكــــوضة 

بعـــــاله.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
الطاأق   ،11 ضقم  الخامس،  محمد 

األض�صي - 73111 الداخلة املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
مر3م  الدقاقي  الشرقاوي  السيدة 
دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

مر3م  الدقاقي  الشرقاوي  السيدة 
الثاني  الحسن  مستشفى  عنوانه)ا) 

73111 الداخلة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  حمزة  مستري  السيد 
الحسني  الحي   ،(8 ضقم   ،(8 الزنقة 

21111 الداض البيراء املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 446.
529I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAID.COM-ORO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73111، DAKHLA MAROC
SAID.COM-ORO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : حي 

الرحمة، ضقم 66 - 73111 الداخلة 
املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.2361
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض ح1  املؤضخ في 12 ماضس 2122 
ذات  شركة   SAID.COM-ORO
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 11.111 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي حي  دضهم وعنوا1 مقرها 
الداخلة   73111  -  66 ضقم  الرحمة، 
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة 

و عي1:
و  صبري  السعيد  السيد)ة) 
عنوانه)ا) حي الرحمة، ضقم 5 73111 
الداخلة املغرب كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي   2122 ماضس   12 أتاض3خ 
الداخلة   73111  -  66 ضقم  الرحمة، 

املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض3خ  الدهب  أوادي  االأتدائية 

ماضس 2122 تحت ضقم 469.

531I

FO CONSULTUNG SARL AU

TOP MATERIEL MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
111111، RABAT MAROC

TOP MATERIEL MEDICAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شقة 118 
عماضة L قطاع 4 اقامة سكيكينة حي 
الوفاق تماضة - 12111 تماضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(358(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MATERIEL MEDICAL
غرض الشركة أإيجاز : أيع وشراء 

املنتجات الطبية.
عنوا1 املقر االجتماعي : شقة 118 
عماضة L قطاع 4 اقامة سكيكينة حي 
الوفاق تماضة - 12111 تماضة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد حلوط : 511 حصة 
أقيمة 111 دضهم للحصة .
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السيد ضشيد حلوط : 511 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حلوط  محمد  السيد 

اقامة   4 عماضة ل قطاع   118 شقة 

 12111 تماضة  الوفاق  حي  سكينة 

تماضة املغرب.

السيد ضشيد حلوط عنوانه)ا) حي 

 111 ضقم  يونس  زنقة خا1  القدس 

وجدة 61111 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  نجيب  اوبركة  السيد 

 3 ألوك   43 ضقم  العربي  املغرب  حي 

تماضة 12111 تماضة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   22 أتاض3خ  أتماضة  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 626.

53(I

le partenaire fiscal

METRAGAZ
شركة املساهمة

تغيير نشاط الشركة

le partenaire fiscal

49 شلرع عمر الخطاب طاأق 3 ضقم 

6 عماضة البركة، 91111، طنجة 

املغرب

METRAGAZ شركة املساهمة

وعنوا1 مقرها االجتماعي ملتقى 

طر3ق سيليني و شاضع سيدي عماض - 

91111 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.12783

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2121 نونبر   24 املؤضخ في 

القيام أجميع   -« نشاط الشركة من 

الهندسة  أإداضة  املتعلقة  املهام 

والتحكم في تحقيق التوسعات وز3ادة 

األض�صي  القسم  تجديد  على  القدضة 

املغربي من خط بنبوب الغاز, املغاضبي 

– األوضوبي ، واملرافق اإلضافية.

والصيانة  اإلصالح  عمليات 
للقسم  الفني  والتشغي1  الروتينية 
واألعمال البحر3ة لخط بناأيب الغاز , 

املغاضبي – األوضوبي.
وتشغي1  هندسة وإنشاء   -« إلى   «
وصيانة البنية التحتية للغاز واملرافق 

ذات الصلة.
وثاني  الهيدضوجي1  تخز3ن   -
بو  الحيوي  والغاز  الكربو1  بكسيد 
أاإلضافة  بخرى,  طاقة  سوائ1  بي 
البنية  إلى تصميم وتشغي1 وصيانة 

التحتية املقاألة. 
- توسعة و تمديد منشآت جديدة. 
- إيقاف تشغي1 املنشآت القديمة 

ومنشآت الغاز.
املباشرة  عامة:املساهمة  أصفة 
بو الغير املباشرة، املباشرة للشركة في 

جميع العمليات التجاض3ة، املالية، 
في جميع  املنقولة و  بو  العقاض3ة   
الصناعية  بو  التجاض3ة  املؤسسات 
املرتبطة أالنشاط االجتماعي للشركة 
بو أأي نشاط مشاأه بو ملحق يعطي 

بفرلية لتطوض الشركة«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 252312.

532I

FO CONSULTUNG SARL AU

LIM GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
111111، RABAT MAROC
LIM GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 5) شاضع 
االأطال شقة 4 بكدال الرباط - 

11111 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(58435

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIM  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GLOBAL

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

الكبرى، النق1.

5) شاضع  عنوا1 املقر االجتماعي : 

 - الرباط  بكدال   4 شقة  االأطال 

11111 الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   341  : السيد محمد أديع 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

 331  : دحا1  إسماعي1  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

السيد اليزيد القباج : 331 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أديع  محمد  السيد 
الخطابي  الكر3م  عبد  شاضع  زاو3ة 

 11111 الرباط  املحيط   21 زنقة  و 

الرباط املغرب.

السيد إسماعي1 دحا1 عنوانه)ا) 
9 زنقة ملو3ة اكدال  39 شقة  عماضة 

الرباط 11111 الرباط املغرب.

السيد اليزيد القباج عنوانه)ا) 21 
شقة 7 زنقة ام الربيع اكدال الرباط 

11111 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إسماعي1 دحا1 عنوانه)ا) 
9 زنقة ملو3ة اكدال  39 شقة  عماضة 

الرباط 11111 الرباط املغرب

السيد اليزيد القباج عنوانه)ا) 21 
شقة 7 زنقة ام الربيع اكدال الرباط 

11111 الرباط املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   18 أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1615.
533I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

CHADLI FRERES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52111،
ERRACHIDIA MAROC

CHADLI FRERES SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي قصر 
القصبة الزض3قات اوفوس 

الراشيدية - 52111 الراشيدية 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(58((

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CHADLI FRERES SARL
غرض الشركة أإيجاز : االستغالل 

الفالحي .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
القصبة الزض3قات اوفوس الراشيدية 

- 52111 الراشيدية املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الشادلي  ضشيد  السيد 
اوفوس  الزض3قات  القصبة  قصر 
الراشيدية   52111 الراشيدية 

املغرب.
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السيد ادضيس الشادلي عنوانه)ا) 
ألوك   84 ضقم  العربي  املغرب  حي 

التماضة 52111 الراشيدية املغرب.
السيد حفيظ الشادلي عنوانه)ا) 
اوفوس  الزض3قات  القصبة  قصر 
الراشيدية   52111 الراشيدية 

املغرب.
السيد اأراهيم الشادلي عنوانه)ا) 
ألوك   84 ضقم  العربي  املغرب  حي 

التماضة 52111 الراشدية املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  ضشيد  الشادلي  السيد 
اوفوس  الزض3قات  القصبة  قصر 
الراشيدية 52111 الراشيدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - االأتدائية أالرشيدية أتاض3خ 

ضقم -.
534I

FICASUD

GLOBAL SPORT BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6(

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 41111، MARRAKECH

MAROC
 GLOBAL SPORT BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : )6 زنقة 
يوغوسالفيا ممر غندوضي ألوك 
ف ضقم 7 جيليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
قف1 التصفية

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
.68963

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح1  )) ماضس 2121  املؤضخ في 
 GLOBAL SPORT BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ضبسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر3ك 
مقرها  وعنوا1  دضهم   11.111

يوغوسالفيا  زنقة   6( اإلجتماعي 
جيليز   7 ممر غندوضي ألوك ف ضقم 
املغرب  مراكش   41111  - مراكش 
من القانو1   42 نتيجة لطبقا للبند 

االسا�صي للشركة.
و عي1:

و   THIERRY GRAS السيد)ة) 
جماعة   9 بوملبيس  ملك  عنوانه)ا) 
دواض   7 كلم  بمزميز  طر3ق  بحواز 
املغرب  مراكش   41111 كاوي  أن 

كمصفي )ة) للشركة. 
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
)6 زنقة  )) ماضس 2121 وفي  أتاض3خ 
ألوك  غندوضي  ممر  يوغوسالفيا 
 41111  - مراكش  جيليز   7 ضقم  ف 

مراكش املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   26 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2121 تحت ضقم 126971.
535I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 CENTRE DE COMPÉTENCE
MACHINES TOURNANTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 11 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 41111،

marrakech maroc
 CENTRE DE COMPÉTENCE
 MACHINES TOURNANTES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ز3نيت 
مركز األعمال زنقة موسلم تجزئة 
أوكاض الطاأق الثالث شقة ضقم 4) 
أاب دكالة - 41131 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
124149

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 CENTRE DE COMPÉTENCE

.MACHINES TOURNANTES

غرض الشركة أإيجاز : - الصيانة 

والخبرة وتشخيص الررض

- استيراد و تصدير.

ز3نيت   : االجتماعي  املقر  عنوا1 

تجزئة  موسلم  زنقة  األعمال  مركز 

 (4 ضقم  شقة  الثالث  الطاأق  أوكاض 

أاب دكالة - 41131 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 111 : السيد غي ضوبرت أويساك 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أويساك  ضوبرت  غي  السيد 

الشمالية  املنطقة  بأيال  عنوانه)ا) 

3157 أوض جونتي1 غاأو1.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أويساك  ضوبرت  غي  السيد 

الشمالية  املنطقة  بأيال  عنوانه)ا) 

3157 أوض جونتي1 غاأو1

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 34383).

536I

النملي عبد العز3ز

اكتف وان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

النملي عبد العز3ز
مكاتب ض3اض السالم تجزئة املطاحن 

االدضيسية شاضع الجيش امللكي 
الطاأق 4 مكتب 6) ، 31111، فاس 

املغرب
اكتف وا1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
س11/2، تجزئة مفتاح الخير، 

القطب الحرري ضاس املاء، عي1 
الشقف - 31151 موالي يعقوب 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.61411

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2122 ماضس   19 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم«   2.511.111«
 3.161.111« إلى  دضهم«   661.111«
دضهم« عن طر3ق : إدماج احتياطي بو 
بضباح بو عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   25 أتاض3خ  أفاس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم )57).
537I

ste les abdos pour consultation sarl

 societe RAMZI SOUFIANE
travaux

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 societe RAMZI SOUFIANE
travaux

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 426 ألوك 
6) حي الر3اض خر3بكة - 251111 

خر3بكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

7549
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 (6 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 ماضس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 societe : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.RAMZI SOUFIANE travaux
جميع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال املتنوعة.
عنوا1 املقر االجتماعي : 426 ألوك 
 251111  - حي الر3اض خر3بكة   (6

خر3بكة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : سفيا1  ضمزي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سفيا1  ضمزي  السيد 
خر3بكة  عياض  القا�صي  زنقة   47

251111 خر3بكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ضمزي سفيا1 عنوانه)ا) 47 
زنقة القا�صي عياض خر3بكة 25111 

خر3بكة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  االأتدائية أخر3بكة أتاض3خ 29 

2122 تحت ضقم 47)

538I

IMP SAHARA

 DHB INTERNATIONAL
BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موالي ضشيد ألوك 4) ضقم ) 
مكرض العيو1، 71111، العيو1 

املغرب

 DHB INTERNATIONAL
BUSINESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي حي 

السعادة ضقم 13 ضقم 11 - 71111 
العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41913

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DHB  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.INTERNATIONAL BUSINESS
غرض الشركة أإيجاز : - مقاوالت 
بعمال إنشاءات   ، من الباطن عامة 
بشغال   ، عامة  إنشاءات   ، متنوعة 
من  العقاضي  والتعاقد   ، املالحق 
الباطن ، وبناء املنشآت ، وشراء وبيع 
املنتجات ومواد أناء وصيدلية عامة ، 

تطو3ر عقاضي ،
املحالت  واجهات  تنظيف   -
العامة  اإلداض3ة  واملباني  واملخاز1 

والخاصة وعملياتها
-تطهير ومعالجة النفايات الصلبة 

، تنظيف النفايات الصناعية ،
السياحي  والدلي1  املعلومات 
الصلة  ذات  األخرى  والخدمات 

واإلداضة و
السياحية  الوحدات  تشغي1 
غير  بو  املباشرة  العمليات  جميع   ،

املباشرة املتعلقة أـ
وتأجير  والعطالت  السياحة 
الحجز  عمليات  وجميع  السياضات 

والتنظيم
البيع   ، املنهي  بو  الخاص  السفر 
أالجملة بو الفردي ، تنظيم األحداث

والر3اضة  والفنادق  السياحة 
وجميع األنشطة املتعلقة بها وجميع 

عمليات الوكالة

 ، املباني  إداضة  بو  -العقاضات 
والخدمات اللوجستية ونق1 البرائع 

، ونق1
طاقم عم1، .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 71111  -  11 ضقم   13 السعادة ضقم 

العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
 1.111  : دحما1  لطيف  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لطيف دحما1  السيد 
حي السعادة ضقم 13 ضقم 11 71111 

العيو1 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  لطيف دحما1  السيد 
حي السعادة ضقم 13 ضقم 11 71111 

العيو1 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   28 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 837/22.
539I

WAY CONSEIL

 MOUNTAINWHEELS
ADVENTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 41111،

MARRAKECH MAROC
 MOUNTAINWHEELS

ADVENTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي مكازا 
سيدي علي بوحماد دواض بومناس 

قيادة تمصلوحت - 42312 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
124195

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 MOUNTAINWHEELS  :

.ADVENTURE
غرض الشركة أإيجاز : • تأجير 2 
عجالت )دضاجات ، دضاجات كهربائية 

، دضاجات ناض3ة).
العجالت  ذات  املركبات  تأجير   •

األضبع )ضباعية ، أوجي).
السياحية  الرحالت  تنظيم   •
والدضاجات  الناض3ة  والدضاجات 
الناض3ة مع إداضة اإلقامة والتمو3ن في 

األنشطة املرفقة. .
مكازا   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
بومناس  دواض  بوحماد  علي  سيدي 
مراكش   42312  - قيادة تمصلوحت 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 GUINOT OLIVIER السيد   
 111 أقيمة  حصة   PIERRE : 311

دضهم للحصة .
السيد يونس أنرحمو1 األدضي�صي 
دضهم   111 أقيمة  حصة   311  :

للحصة.
 311  : العربي  جعفري  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 GUINOT OLIVIER السيد 
بومناس  دواض  عنوانه)ا)   PIERRE
 42312 الحوز  تحناوت  تمصلوحت 

مراكش املغرب.
السيد يونس أنرحمو1 األدضي�صي 
الطاأق   85 تجاضي  مح1  عنوانه)ا) 
مراكش   42312 الشر3فية  األض�صي 

املغرب.
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السيد جعفري العربي عنوانه)ا) 
اقامة أريستجيا مدخ1 طوباز عماضة 
الشقة 14 كولف ستي 41151   112

LVHMQ املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 GUINOT OLIVIER السيد 
بومناس  دواض  عنوانه)ا)   PIERRE
 42312 الحوز  تحناوت  تمصلوحت 

مراكش املغرب
السيد جعفري العربي عنوانه)ا) 
األض�صي  الطاأق   85 تجاضي  مح1 

الشر3فية 42312 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   3( أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 4)344).
541I

TT COMPTABILITE

NADIR SEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 61111،
OUJDA MAROC

NADIR SEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الدضفوفي عماضة الدوحي الطاأق ) 
ضقم 2 وجدة - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
39119

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NADIR : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SEL
غرض الشركة أإيجاز : استخراج 

املعاد1.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 ( الطاأق  الدوحي  عماضة  الدضفوفي 
ضقم 2 وجدة - 61111 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 411  : السيد أن شم�صي يوسف 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 MEDIGEOL : 611 الشركة 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  شم�صي  أن  السيد 
9) سيدي العربي أن  عنوانه)ا) زنقة 
سيح شاضع املهدي أن أركى السوي�صي 

الرباط 11111 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)   MEDIGEOL الشركة 
النخي1 حي البساتي1 سيدي   2 زنقة 

يحيى وجدة 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  شعيب  محمد  السيد 
النخي1 حي البساتي1 سيدي   2 زنقة 

يحيى وجدة 61111 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (8 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 299.
54(I

TT COMPTABILITE

CHIFA CHARPENTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 61111،
OUJDA MAROC

CHIFA CHARPENTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الدضفوفي عماضة الدوحي الطاأق ) 
ضقم 2 وجدة - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
39111

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHIFA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. CHARPENTE
نجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الحديد .
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
 ( الطاأق  الدوحي  عماضة  الدضفوفي 
ضقم 2 وجدة - 61111 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : محمد  الحوال  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الحوال  السيد 
 11 ضقم  مرحبا  زنقة  الحكمة  حي 

وجدة 61111 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  الحوال  السيد 
 11 ضقم  مرحبا  زنقة  الحكمة  حي 

وجدة 61111 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (8 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 311.
542I

TT COMPTABILITE

GARGAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA ، 61111،
OUJDA MAROC

GARGAM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 23 
زنقة اسماء النجد 2 سيدي يحيى 

وجدة - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

38765
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. GARGAM
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 23 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 
يحيى  سيدي   2 النجد  اسماء  زنقة 

وجدة - 61111 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد كركاأو احمد : 411 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
 311  : السيد كركاأو أن سليما1 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
السيد مرزاق عمامو : 311 حصة 

أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سليما1  أن  كركاأو  السيد 
عنوانه)ا) حي النصر زنقة تبوك ضقم 

4 وجدة 61111 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  عمامو  مرزاق  السيد 
تندضاضة  ألحسن  علي  اوالد  دواض 

61111 فكيك املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  كركاأو  السيد 
تجزئة النجد 2 زنقة االسماء ضقم 23 
وجدة   61111 وجدة  يحيى  سيدي 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 أتاض3خ  أوجدة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 488.

543I

EURO ACCOUNTING HOUSE

EG3
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24111، EL JADIDA
MAROC

EG3 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 35. 
تجزئة النجد - 24111 الجديدة 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
19233

 23 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 
القانو1  إعداد  تم   2122 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.EG3 : اإلقتراء أمختصر تسميتها
الحراسة   : غرض الشركة أإيجاز 
والعم1  والنظافة  واألمن  واملراقبة 

املؤقت
أناء وتجهيز وصيانة املباني - تأجير 
 - واألفراد  البرائع  ونق1  السياضات 
- املواد  االستيراد والتصدير والتجاضة 

الغذائية العامة والتمو3ن الجماعي.
 .35 ضقم   : عنوا1 املقر االجتماعي 
الجديدة   24111  - النجد  تجزئة 

اململكة املغربية.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 21.111 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   211  : السيد عز3ز الهرام 

أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عز3ز الهرام عنوانه)ا) ضقم 

)) تجزئة أن دحا1 24111 الجديدة 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عز3ز الهرام عنوانه)ا) ضقم 

)) تجزئة أن دحا1 24111 الجديدة 

اململكة املغربية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة أتاض3خ 29 ماضس 

2122 تحت ضقم 27658.

544I

FLASH ECONOMIE

FONCIERE TOUBKAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

FONCIERE TOUBKAL

شر3ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد 
دضهم 111.111.111.11 ضبسمالها
طر3ق  زاو3ة   ، اإلجتماعي  املقر 

الرباط و محج احمد جمال الدضة عي1 

السبع أالداض البيراء

-1 أمقت�صى قراض الشر3ك الوحيد 

 2122 ماضس   12 أتاض3خ  املنعقد 

للشركة تقرض ما يلي : 

إجراؤها  تم  التي  التعديالت  بعد 

على املواد 2 و 3 و 6 و 7 املتعلقة على 

التوالي أاسم الشركة ، 

واملساهمات   ، الشركة  ونشاط 

وذلك أموجب قراضات   ، وضبس املال 

21 مايو 2121 و 31 دجنبر 2121 ، 

النظام  تحيي1  الوحيد  قرضالشر3ك 

 FONCIÈRE« لشركة  األسا�صي 

محدودة  شركة   »TOUBKAL

املسؤولية ذات شر3ك وحيد 

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   2-
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
البيراء أتاض3خ 28 ماضس 2122 تحت 

ضقم 819324
قصد النشر و اإلعال1

545I

FLASH ECONOMIE

 SERVICE POUR LES -
OPTICIENS - S P O

إعال1 متعدد القراضات

 SERVICE POUR LES OPTICIENS
 -- S P O

شركة محدودة املسؤولية
ضبسمالها 111.111,11 دضهم

املقر اإلجتماعي : زاو3ة عبد للطيف 
أن قدوض و ملتقى الر3ف حي ضاسي1 

الداض البيراء
461.877 ضقم السج1 التجاضي° 

45645145 ضقم الرر3بي 
112397146111117° التعر3ف 

املوحد ضقم 
القراضات  موجب  أمقت�صى 
 SERVICE«الجماعية للشركاء الشركة
 » -POUR LES OPTICIENS - S P O
 ،2122 فبراير   (5 أتاض3خ  املسج1 

تقرض ما يلي :
من  حصة   351 تفو3ت   •
شركة  الى   MAJI OPTIC  : شركة 

.» CLASS HOLDING-LTD«
حصة من شركة   651 تفو3ت   •
 CLASS« شركة  الى   EYE LAB  :

» HOLDING-LTD
• استقالة السادة

 Mr. LAHRICHI Mahmoud,  •
 MR. Alan FRENDO JONES et Mr.
مهامهم  Martin MERCIECA.من 
كمسييرو1 الشركة وتبرئة ماأدمتهم

• تعيي1 السادة 
ماضس   23 أتاض3خ  مزداد   
السفر  لجواز  حام1   (967

1194641MERCECA Martin
 (975 غشت   (8 أتاض3خ  مزدادة 
 , السفر1184621  لجواز  حام1 

 MAMO HELENA

 (985 يوليوز   11 أتاض3خ  مزداد 
 , السفر1326155  لجواز  حام1 

MAGRO ANTON
غير  للمدة  للشركة  كمسيرو1 

محدودة.
 : • توسيع نشاط الشركة أما يلي 

استيراد وتوزيع االجهزة الطبية
محدودة  شركة  تحو13   •
شركة  الى  شركاء  دات  املسؤولية 
محدودة املسؤولية دات شر3ك وحيد
األسا�صي  القانو1  تحيي1   •

للشركة.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم   •
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
البيراء أتاض3خ 29 ماضس 2122 تحت 

ضقم 3)95)8.
قصد النشر و اإلعال1

546I

FLASH ECONOMIE

بريوكما سال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

أر3وكما سال
شر3ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد
ضبسمالها 111.111.11 دضهم

طر3ق  زاو3ة   ، اإلجتماعي  املقر 
الرباط و محج احمد جمال الدضة عي1 

السبع أالداض البيراء.
موضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى   1-
أتاض3خ 27 ماي 2115 ،فقد قرض مايلي
الشركة  ضبسمال  في  الز3ادة   ·
دضهم   1.911.111،11 قدضه  أما 
الى  دضهم   111.111،11 من  لرفعه 
دضهم و ذلك أز3ادة   2.111.111،11
 111 أقيمة  جديدة  حصة   19.111

دضهم للحصة،
7 » من  · تغيير البندين ضقم «6 و 

القانو1 األسا�صي للشركة
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   2-
أالداض  التجاض3ة  أاملحكمة  الربط 
البيراء أتاض3خ 6) يونيو 2115 تحت 

ضقم.11578126
قصد النشر و اإلعال1

547I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

N&MAGHREB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 112 ، 31111،
FES MAROC

N&MAGHREB TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 4)) 

تجزئة فاتن ) 4)) الطاأق األض�صي - 
91111 طنجة املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.118215

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تم   2122 ماضس   (4 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
»511.111 دضهم« بي من »111.111 
عن  دضهم«   611.111« إلى  دضهم« 
بو  نقدية  حصص  تقديم   : طر3ق 

عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر13   25 أتاض3خ  أطنجة  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 2811.

548I

Cabinet Smara Consulting

STE EMPRESALEK SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي ضشيد شاضع الزضقطوني 
ضقم 38 مكرض السماضة السماضة، 

72111، السماضة املغرب
 STE EMPRESALEK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد 

وعنوا1 مقرها االجتماعي شاضع 

محمد الخامس 34 زنقة البالل أن 

عبد هللا السماضة السماضة 72111 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

2671

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية 

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  االقتراء 

.EMPRESALEK SARL AU

غرض الشركة أإيجاز :أناء املباني 

اعمال   ، السكنية  غير  و  السكنية 

البناء املتنوعة ، البناء العام ، اعمال 

املباني  تركيبات  الفرعية  املقاوالت 

أيع و شراء منتجات و مواد البناء،   ،

الترو3ج  املرافق،  أناء  عقاقير عامة، 

 : االجتماعي  املقر  عنوا1  العقاضي. 

شاضع محمد الخامس 34 زنقة البالل 

أن عبد هللا السماضة السماضة 72111 

السماضة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

بحمدة:  سالك  بحمد  السيد 

دضهم   111 أقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بحمدة  سالك  بحمد  السيد 

زنقة  ضشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 

7السماضة  ضقم  الز3ن  ولد  لهديب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

بحمدة  سالك  بحمد  السيد 
زنقة  ضشيد  موالي  حي  عنوانه)ا) 
7السماضة  ضقم  الز3ن  ولد  لهديب 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالسماضة أتاض3خ 31 ماضس 

2122 تحت ضقم 76/2122
549I

SELLAZEL PECHE SARL

SELLAZEL PECHE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SELLAZEL PECHE SARL
صندوق البريد 378 ، 71111، 

العيو1 املغرب
SELLAZEL PECHE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلداضي عماضة 11 الشقة 13 ص. ب: 
378 71111 العيو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
41919

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SELLAZEL PECHE SARL
تجاضة  غرض الشركة أإيجاز : - 
الصناعة   - األسماك أالجملة مغياج 
بشك1  البحري  أالصيد  املتعلقة 
السفن  انواع  جميع  شراء   - عام 
وتشغيلها وتجهيزها وتأجيرها وإداضتها 
وتأجيرها أمختلف الوسائ1 - استيراد 
وكذلك  أالداخ1  وتسو3ق  وتصدير 
ومشتقاتها  املنتجات  جميع  أالخاضج 
من صيد األسماك والقواضب والسلع 
والتجهيزات واملعدات وغيرها - إنشاء 

وتشغي1 وإداضة وتأجير جميع املعدات 
- إنشاء وتشغي1 وإداضة وتأجير جميع 
وغرف  التبريد  ومخاز1  املعدات 
التجميد وغيرها من املرافق ملعالجة 
وحفظ املنتجات السمكية واملنتجات 
أك1  املشاضكة   - األخرى  الغذائية 
مع  بشكال،  جميع  وفي  الوسائ1 
جميع الشركات التي لها غرض مماث1 
نق1   - الشركة  بغرض  مرتبط  بو 
البرائع داخ1 وخاضج املغرب - النق1 
ونق1  وبيع  شراء   - للبرائع  البري 
أالشاحنات  األسماك  بنواع  جميع 
ك1   ، عام  وبشك1   - اململكة  داخ1 
عمليات منقولة بو عقاض3ة بو تجاض3ة 
بو صناعية بو مالية بو أحر3ة بو تمثي1 
بشك1  مرتبطة  تكو1  قد  وعمولة 
مباشر بو غير مباشر بغرض الشركة بو 

من املحتم1 ب1 تعزز تطو3رها..
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا1 
اإلداضي عماضة 11 الشقة 13 ص. ب: 

378 71111 العيو1 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:
 511 : السيد موالي محمد سالم 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
 511  : ازلحاض  طاضق  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سالم  محمد  موالي  السيد 
 11 العماضة  االداضي  الحي  عنوانه)ا) 

الشقة 13 71111 العيو1 املغرب.
عنوانه)ا)  ازلحاض  طاضق  السيد 
اقامة املجلس األعلى للدفاع الوطني 

لعيايدة 11111 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سالم  محمد  موالي  السيد 
 11 العماضة  االداضي  الحي  عنوانه)ا) 

الشقة 13 71111 العيو1 املغرب
عنوانه)ا)  ازلحاض  طاضق  السيد 
اقامة املجلس األعلى للدفاع الوطني 

لعيايدة 11111 سال املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   29 االأتدائية أالعيو1 أتاض3خ 

2122 تحت ضقم 844/22.
551I

GERMAN CALL

GERMAN CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح1 شركة

GERMAN CALL
 BD LA RESISTANCE, ,(47

 RESIDENCE AFA, ETG 2, APPT
 22 CASABLANCA –MAROC، 1،

CASABLANCA – MAROC
GERMAN CALL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي شاضع 
املقاومة إقامة آفا طاأق 2 شقة 
22 الداضالبيراء47) - 21111 

الداضالبيراء املغرب.
ح1 شركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
. 515115

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 19 غشت 2121 تقرض ح1 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسمالها  مبلغ   GERMAN CALL
مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111
آفا  إقامة  املقاومة  شاضع  اإلجتماعي 
الداضالبيراء47)   22 شقة   2 طاأق 
- 21111 الداضالبيراء املغرب نتيجة 

ل : ح1 شركة.
شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
2 شقة 22  املقاومة إقامة آفا طاأق 
 21111 املغرب  الداضالبيراء47) 

الداضالبيراء املغرب. 
و عي1:

و  خاأيش  زوهير  السيد)ة) 
 14 زنقة   ( الشفاء  عي1  عنوانه)ا) 
ضقم 56 21111 الداضالبيراء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 45)9)8.
55(I

LE PUBLICATEUR LEGAL

 STE LIGHT PLANELECTRIC
MED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة )5 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة )5 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 21451، 

الداض البيظاء املغرب
 STE LIGHT PLANELECTRIC

MED شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 6) 
شاضع الجيش ملكي شاضع جيالي 

العر3بي الطاأق 8 ضقم 8) - 21111 
الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
53737(

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 فبراير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LIGHT PLANELECTRIC MED
الكهرباء   : أإيجاز  غرض الشركة 

العامة .
 (6  : االجتماعي  املقر  عنوا1 
جيالي  شاضع  ملكي  الجيش  شاضع 
 21111  -  (8 ضقم   8 العر3بي الطاأق 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 
دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : املازيغي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املازيغي  محمد  السيد 
 21211  ( ستاض  سيفي1  تجزئة   (4

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا)  املازيغي  محمد  السيد 
 21211  ( ستاض  سيفي1  تجزئة   (4

الجديدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 8544)8.
552I

fiduciaire abrouki khadija

SYLVIE HAVARD SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
قف1 التصفية

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 41111، marrakech

maroc
 SYLVIE HAVARD SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي : دواض 
السراغنة الصغير قيادة سيدي غانم 

ضقم 4 مراكش - 41111 مراكش 
املغرب.

قف1 التصفية
ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

.112935
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
5) فبراير 2122 تقرض ح1  املؤضخ في 
SYLVIE HAVARD SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 
 11.111 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
دضهم وعنوا1 مقرها اإلجتماعي دواض 
السراغنة الصغير قيادة سيدي غانم 
مراكش   41111  - مراكش   4 ضقم 

املغرب نتيجة لعدم الربح.

و عي1:

 SYLVIE MARCELLE السيد)ة) 

عنوانه)ا)  و   JEANNE HAVARD

محمد  شاضع   B 3( حرموني  اقامة 

الر3م الحي العسكري 41111 مراكش 

املغرب كمصفي )ة) للشركة. 

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

اقامة  وفي   2122 فبراير   (5 أتاض3خ 

حرموني )B 3 شاضع محمد الر3م الحي 

العسكري - 41111 مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 33365).

553I

FIDUCIARE COMPTABLITE

ساملي ترانس . كونت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تقليص هدف الشركة

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق األضبعاء الغرب ، 14311، 

سوق األضبعاء الغرب املغرب

سالمي ترانس . كونت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها االجتماعي دواض اوالد 

أن السبع الرم1 الغزاونة - 14311 

سوق األضبعاء الغرب املغرب.

تقليص هدف الشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي -

الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 

املؤضخ في 31 ماضس 2122 تم حذف 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

حدف النشاط التجاضي املتمث1 في 

االستراد و التصدير .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االضبعاء  بسوق  االأتدائية 

أتاض3خ 11 بأر13 2122 تحت ضقم 44.

554I
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ELYX CONSULTING

ETAPE AUTO MAROC
إعال1 متعدد القراضات

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°11 ، 21111،

CASABLANCA MAROC
ETAPE AUTO MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا1 مقرها االجتماعي: عي1 

السبع حي أوسيت طر3ق عي1 السبع 
)3 - 21111 الداض البيراء املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.296453
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 6) دجنبر 2121
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
أمبلغ  املال  ضبس  في  ز3ادة  مايلي: 
ليصبح   ، دضهم   1،811،111.11
إلى  دضهم   1،111،111.11 من 
عن طر3ق   ، دضهم   2،811،111.11
الشركة  ديو1  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقداض و املستحقة
على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 
ليصبح  املال  ضبس  تخفيض  مايلي: 
إلى  دضهم  من2،811،111.11 
، املقرض في ما  1،166،111.11 دضهم 
سبق عن طر3ق تبادل 28111 سهًما 
موجوًدا أقيمة 111.11 دضهم للسهم 
 11.661 مقاأ1  أالكام1  مدفوعة   ،

 أنفس القيمة االسمية.
ً
سهما

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
ز3ادة ضبس املال أمبلغ 1،611،111.11 
 1،166،111.11 من  ليصبح  دضهم 
دضهم,   2،666،111.11 إلى  دضهم 
سهم   16111 إنشاء  طر3ق  عن 
دضهم مخصصة   111 أقيمة  جديد 
الكتاني:  شر3ف  حسن  لـ:-السيد 
 GENERALE: 11667 سهم و - شركة
 MAROCAINE DE HOLDING ET
 : DE FINANCEMENT SARL سهم 

5333 سهم

وتبعا لذلك تم تعدي1 مقتريات 
النظام األسا�صي التالية: 

أند ضقم 8: الذي ينص على مايلي: 
مساهمات  بدناه  املوقعو1  يقدم 
إيما1  السيدة   - وهي:  للشركة 
للشركة أمبلغ   

ً
امللطي ساهمت نقدا

قدم السيد محمد   - 586.311دضهم 
للشركة   

ً
نقدا ساهم  امللطي  ض�صى 

السيد   - دضهم   479711 أمبلغ 
ساهم نقدا   ، حسن شر3ف الكتاني 
دضهم   1.166.711 أمبلغ  للشركة 
 GENERALE شركة  ساهمت   --
 MAROCAINE DE HOLDING ET
نقًدا   DE FINANCEMENT SARL

للشركة أمبلغ 533.311 دضهم. 
أند ضقم 9: الذي ينص على مايلي: 
مليوني  أمبلغ  املال  ضبس  تحديد  تم 
دضهم  بلف  وستي1  وستة  وستمائة 
)2،666،111) دضهم. وهي مقسمة إلى 
ستة وعشر3ن بلف وستمائة وستي1 
 (111( مائة  أقيمة   

ً
سهما  (26661(

دضهم للسهم ، مرقمة من ) إلى 26661 
 - التالي:  النحو  على  موزعة  دضهم 
سهم   5،863 امللطي  ايما1  السيدة 
 4.797 السيد محمد ض�صى امللطي   -
سهم. - السيد حسن شر3ف الكتاني 
 GENERALE 11،667 سهم. - شركة
 MAROCAINE DE HOLDING
 :  ET DE FINANCEMENT SARL

سهم5333 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

فبراير 2122 تحت ضقم 814118.
555I

FIDUCIAIRE

JORDANEL
شركة املساهمة

تحو13 الشك1 القانوني للشركة
FIDUCIAIRE

 RUE ALLAL AL FASSI ، 21131،
CASABLANCA MAROC

JORDANEL شركة املساهمة
و عنوا1 مقرها االجتماعي 221 شاضع 

انفا - 2111 الداضالبيراء .
تحو13 الشك1 القانوني للشركة

ضقم التقييد في السج1 التجاضي 
.496253

أمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 11 يوليوز 2121 تم تحو13 
الشك1 القانوني للشركة من »شركة 
املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2121 تحت ضقم 938)77.

556I

fiduciaire abrouki khadija

STE CHACHIYABYSARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
ح1 شركة

fiduciaire abrouki khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 41111، marrakech

maroc
STE CHACHIYABYSARA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر3ك الوحيد)في طوض التصفية)
وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اقامة 
صوكوما 2 سودضي ضقم 289 

اسكجوض مراكش - 41111 مراكش 
املغرب.

ح1 شركة
ضقم التقييد في السج1 التجاضي 

.96415
الوحيد  الشر3ك  قراض  أمقت�صى 
تقرض   2122 ماضس   11 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح1 شركة 
 STE الوحيد  الشر3ك  ذات 
CHACHIYABYSARA مبلغ ضبسمالها 
مقرها  وعنوا1  دضهم   111.111
2 سودضي  اإلجتماعي اقامة صوكوما 
ضقم 289 اسكجوض مراكش - 41111 
مراكش املغرب نتيجة ل : عدم الربح.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 41111  - مراكش   (4 ضقم  البردعي 

مراكش املغرب. 
و عي1:

السيد)ة) فاطمة شافي و عنوانه)ا) 
 41111 مراكش   (4 حي البردعي ضقم 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح1  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح1  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   21 أتاض3خ  أمراكش  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 134171.

557I

JAMILA MEGA NEGOCE

JAMILA MEGA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

JAMILA MEGA NEGOCE

 N°135 LOT TRII GARAGE EL

 JADIDA ، 24111، EL JADIDA

MAROC

JAMILA MEGA NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي 35) 

تجزئة التريعي الجديدة - 24111 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

(5963

 21 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2119 بكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JAMILA MEGA NEGOCE

أيع لوازم   : غرض الشركة أإيجاز 

مكتبية و مدضسية - طباعة و إشهاض - 

بعمال بخرى.
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 (35  : االجتماعي  املقر  عنوا1 

 24111  - الجديدة  التريعي  تجزئة 

الجديدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : ناصح  هدى  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ناصح  هدى  السيدة 

35) تجزئة التريعي الجديدة 24111 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  ناصح  هدى  السيدة 

35) تجزئة التريعي الجديدة 24111 

الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 3( أتاض3خ  أالجديدة  االأتدائية 

بكتوبر 2119 تحت ضقم 24411.

558I

STE DESIGN OUTLET

DESIGN OUTLET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد
تأسيس شركة

STE DESIGN OUTLET

عماضة ضقم 3 مح1 ضقم 4 زنقة 

سيدي اأراهيم مكناس ، 51111، 

مكناس املغرب

DESIGN OUTLET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي عماضة ضقم 

3 مح1 ضقم 4 زنقة سيدي اأراهيم 

مكناس - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

55839

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 

تم إعداد القانو1   2122 ماضس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DESIGN OUTLET

أيع مواد   : غرض الشركة أإيجاز 

التزيي1 املنزلي و الصباغة 

استيراد و تصدير

االستشاضة و التدأير .

عنوا1 املقر االجتماعي : عماضة ضقم 

زنقة سيدي اأراهيم   4 مح1 ضقم   3

مكناس - 51111 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : اللحياني  ملياء  السيدة 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اللحياني  ملياء  السيدة 

اقامة بأو عام ألوك ب ضقم 27 شاضع 

 51111 الجيش امللكي م ج مكناس 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا)  اللحياني  ملياء  السيدة 

اقامة بأو عام ألوك ب ضقم 27 شاضع 

 51111 الجيش امللكي م ج مكناس 

مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   28 أتاض3خ  أمكناس  التجاض3ة 

2122 تحت ضقم 1218.

559I

fiduciaire le point

FOFO BOUCHERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire le point

 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23111،

casablanca maroc

FOFO BOUCHERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي اأو عبد 

هللا النافي زنقة 21 عماضة أن عمر 

شقة 11 طاأق 4 املعاض3ف - 21111 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 

538191

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�صى 

القانو1  إعداد  تم   2122 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك1 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOFO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.BOUCHERIE

 Negoce,  : غرض الشركة أإيجاز 

 achats et ventes tout produit de

.boucherie

اأو عبد   : عنوا1 املقر االجتماعي 

عمر  أن  عماضة   21 زنقة  النافي  هللا 

4 املعاض3ف - 21111  شقة 11 طاأق 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : حمدا1  فؤاد  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

 1111  : حمدا1  فؤاد  السيد   

أقيمة 111 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فؤاد حمدا1 عنوانه)ا) حي 
ضقم   9 زنقة   5 موالي ضشيد مجوعة 

44 23111 الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد حمدا1 عنوانه)ا) حي 
ضقم   9 زنقة   5 موالي ضشيد مجوعة 

44 23111 الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 84)9)8.
561I

SYNERGIE EXPERTS

REBOOT SARL
إعال1 متعدد القراضات

SYNERGIE EXPERTS
49، زنقة جو1 جوضيس، حي غوتييه 

، 21161، الداض البيراء املغرب
REBOOT SARL » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر3ك 
الوحيد«

وعنوا1 مقرها االجتماعي: )) زنقة 
بأو قاسم قطباضي )) زنقة بأو قاسم 

قطباضي 21151 الداض البيراء 
املغرب.

»إعال1 متعدد القراضات«
ضقم التقييد في السج1 التجاضي: 

.394975
أمقت�صى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 21 فبراير 2122
تم اتخاذ القراضات التالية:

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  سقاط  زهرة  السيدة  استقالة 

مهامها في التسيير املشترك
على  ينص  الذي   :2 ضقم  قراض 
استمراض السيد محمد املهدي  مايلي: 
أرادة، الحام1 للبطاقة الوطنية ضقم 
BE695241 في مزاولة مهامه كمسير 

وحيد للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 أتاض3خ  البيراء  أالداض  التجاض3ة 

ماضس 2122 تحت ضقم 819242.
56(I
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MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

ARZ RADIATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر3ك الوحيد

تأسيس شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

ضقم 21 زنقة ) حي السالم ، بحداف 

AZROU MAROC ،53111 ، بزضو ،

ARZ RADIATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر3ك 

الوحيد

وعنوا1 مقرها اإلجتماعي ضقم 8)5 

، تجزئة الصنوبر – بحداف - ازضو - 

53111 بزضو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر3ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج1 التجاضي : 
(747

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�صى 
تم إعداد القانو1   2122 ماضس   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشر3ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك1 
الشر3ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARZ  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RADIATION

غرض الشركة أإيجاز : أيع اآلالت 

آالت  أيع   ، الكهربائية  األدوات  و 

وبدوات املطبخ .

عنوا1 املقر االجتماعي : ضقم 8)5 

، تجزئة الصنوبر – بحداف - ازضو - 

53111 بزضو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

111.111,11 دضهم، مقسم كالتالي:

 1.111  : زكر3اء  اليوسفي  السيد 

حصة أقيمة 111 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اليوسفي زكر3اء عنوانه)ا) 
احداف  أام  حي   (4 زنقة   76 ضقم 

53111 بزضو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اليوسفي زكر3اء عنوانه)ا) 
احداف  أام  حي   (4 زنقة   76 ضقم 

53111 بزضو املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   31 أتاض3خ  أازضو  االأتدائية 

2122 تحت ضقم 121.

562I
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املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف )/2122
لشركة أاضوس فوا فيري

إشعاض
عن  الصادض  الحكم  أمقت�صى 
أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة  املحكمة 
التجاضي  امللف  في   2122 فبراير   (7
 6 ضقم  حكم   2122/8313/38 ضقم 
أالرباط  التجاض3ة  املحكمة  قرت 
القرائية  التصفية  مسطرة  أفتح 
أاضوس فوا فيري  في مواجهة شركة 
ذات السج1 التجاضي ضقم 127575، 
محج  االجتماعي  مقرها  الكائن 
الطاأق   (3 الرقم   (8 الر3اض عماضة 

الرابع الرباط.
زضوال  سعيد  السيد  وعينت 
ينبوع  والسيد محمد  منتدأا  قاضيا 
أناني سنديكا والكائن أرقم 3) مكرض 
 5 الشقة  أدض  إقامة  املوحدين  زنقة 

حسا1 الرباط.
وحددت تاض3خ التوقف عن الدفع 

في 8) شهرا قب1 تاض3خ فتح املسطرة.
الدائني1  من  فاملطلوب  وعليه، 
املعي1  للسنديك  أديونهم  التصر3ح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تترمن 
املطلوبة مرفقة أالوثائق وذلك داخ1 
نشر  تاض3خ  من  اأتداء  شهر3ن  بج1 
مع  الرسمية  أالجر3دة  اإلشعاض  هذا 
أالنسبة  شهر3ن  األج1   تمديد هذا 
إلى الدائني1 القاطني1 خاضج اململكة 
املغربية طبقا للمواد 584 و 721 من 

مدونة التجاضة.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

74

املحكمة التجاض3ة أالرباط
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف حكم تصفية قرائية لشركة 
 Square Contract And Hydraulic

Engineering
ملف ضقم : 2122/3

إشعاض
عن  الصادض  الحكم  أمقت�صى 
أتاض3خ  أالرباط  التجاض3ة  املحكمة 
التجاضي  امللف  في   2122 7) ماضس 
ضقم 2121/8318/63 حكم عدد 7).

قرت املحكمة التجاض3ة أالرباط 
أفسخ مخطط االستمراض3ة املحصوض 
 Square Contract And لشركة 
أموجب   Hydraulic Engineering
بكتوبر   (5 أتاض3خ  الصادض  الحكم 
 2121/8316/78 امللف  في   2121

وتقر3ر تصفيتها قرائيا.
ضقم  التجاضي  السج1  ذات 

.75619
شاضع  االجتماعي  مقرها  الكائن 
الحسن الثاني اقامة ياسمينة الشقة 

ضقم 75 تماضة.
وعي1 السيد سعيد زضوال قاضيا 
عبو  ليلى  السيدة  وبتعيي1  منتدأا 

نائبة عنه.
حسو1  الرحيم  عبد  والسنديك 
الثاني  الحسن  شاضع  زاو3ة  الكائن 
 (6 ومحمد السادس عماضة النخي1 

ب تماضة املركز.

وحددت تاض3خ التوقف عن الدفع 

الساأقة  شهرا  عشر  الثمانية  في 

الصادض  القرائية  التسو3ة  لحكم 

أتاض3خ 21 ماضس 2119 في امللف ضقم 

.2118/8312/75

الدائني1  من  فاملطلوب  وعليه 

املعي1  للسنديك  أديونهم  التصر3ح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة أالوثائق وذلك داخ1 

نشر  تاض3خ  من  اأتداء  شهر3ن  بج1 

مع  الرسمية  أالجر3دة  االشعاض  هذا 

أالنسبة  بشهر3ن  األج1  هذا  تمديد 

إلى الدائني1 القاطني1 خاضج اململكة 

إلى   584 من  للمواد  طبقا  املغربية 

721 من مدونة التجاضة.

5

املحكمة التجاض3ة أالرباط

ملف ضقم : 2122/22

حساب ضقم : 5113

الطرف األول :
ضقم  الجنايني،  الرحما1  عبد 

 A162167 : أطاقة التعر3ف الوطنية

مغربي الجنسية.

الطرف الثاني :
أطاقة  ضقم  ز3نب،  الجنايني 
 AA39(((  : الوطنية  التعر3ف 

مغربية الجنسية.
أطاقة  ضقم  الجنايني،  خولة 
 AA68438  : الوطنية  التعر3ف 

مغربية الجنسية.
الز3تو1  أيع   : التجاضي  األص1 

ومشتقاته أالتقسيط.
عبود  أن  احمد  زنقة   : العنوا1 

إقامة 5 مح1 ) العكاضي الرباط.
ضقم السج1 التجاضي : 45598.

أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
 ((5( أالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدوض اإلعال1 الثاني.
اإلعال1 األول

ضئيس مصلحة السج1 التجاضي

73 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالرباط
ملف ضقم 2122/21
حساب ضقم 4986

الطرف األول : عائشة البو3حياوي 
التعر3ف  البطاقة  ضقم  االدضي�صي، 
مغربية   A482819 ضقم  الوطنية 
املرحوم  وضثة  عن  نياأة  الجنسية 

أوبكر الباشا.
الحميد  عبد    : الثاني  الطرف 
التعر3ف  البطاقة  ضقم  العمراني، 
مغربي   A111844 ضقم  الوطنية 

الجنسية.
إصالح   : التجاضي  األص1 
إضافي   4 بم1   : العنوا1  السياضات، 
ضقم 57) حي يعقوب املنصوض الرباط.

ضقم السج1 التجاضي : 648)4.
أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
5) يوما من صدوض  أالرباط إلى غاية 

اإلعال1 الثاني.
اإلعال1 األول

ضئيس مصلحة السج1 التجاضي

66 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالرباط
ملف ضقم : 2122/21
حساب ضقم : 4986

الطرف األول :
وضثة كديرة عبد الحكيم وهم :

بمامة اكديرة ؛
مر3م حكم ؛

سمية اكديرة ؛
محمد بمال اكديرة ؛

ضشيد اكديرة.
الطرف الثاني :

 KAMYANIS PHARMA شركة 
مقرها االجتماعي بكدال   ،SARL AU
الرباط،   ،4 ضقم  شاضع األأطال،   (5
القادضي  منير   : القانوني  ممثلها 
حسني، ضقم أطاقة التعر3ف الوطنية 

.A357322
 VENTE DE  : التجاضي  األص1 

.PRODUIT PHARMACEUTIQUE
شاضع   (5 بكدال،   : العنوا1 

األأطال، ضقم 4، الرباط.
ضقم السج1 التجاضي : 4397).

أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
 ((5( أالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدوض اإلعال1 الثاني.
اإلعال1 األول

ضئيس مصلحة السج1 التجاضي

50 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالرباط
ملف ضقم :  5)/2122

حساب ضقم 4924
الطرف األول :

البطاقة  ضقم  كثير،  سفيا1 
مغربي   ،  A 798736 الوطنية  

الجنسية.
الطرف الثاني :

 STE RENAISSANCE EXPRESS
.SARL AU

كثير،  سفيا1  القانوني،  مسيرها 
 125 ضقم   5 بم1   :  مقرها االجتماعي 

ح ي م الرباط.

 II.  -  إعالنات قضائية
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 GLACES   : التجاضي  األص1 
.AUTO

العنوا1 : بم1 5 ضقم 125 ح ي م 
الرباط.

ضقم السج1 التجاضي : 95121.
أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
أالرباط  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
يوما من   (5 إلى غاية خمسة عشر 

صدوض اإلعال1 الثاني.
النشرة الثانية

ضئيس مصلحة السج1 التجاضي

7 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالرباط
ملف أيع ضقم : 7)/2122

حساب ضقم : 4937
الطرف األول :

وضثة العامري عبد الكبير وهم :
لبطاقة  الحاملة  العامري،  نجاة 

التعر3ف الوطنية ضقم A245628 ؛
الحاملة لبطاقة  كر3مة العامري، 

التعر3ف الوطنية ضقم A41168 ؛
لبطاقة  الحاملة  العامري،  بمال 

التعر3ف الوطنية ضقم A412515 ؛
الحام1 لبطاقة  عثما1 العامري، 

.A426321 التعر3ف الوطنية ضقم
الطرف الثاني :

أطاقة  ضقم  صفية،  الناصري 
مغربية   A35646 الوطنية  التعر3ف 

الجنسية.
تعليم  مدضسة   : التجاضي  األص1 

السياقة.
الشرقية  القطعة   22  : العنوا1 
ضقم  الرباط  ح.ي.م،  الجمعة  سوق 

السج1 التجاضي : 112192.
أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
 ((5( أالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدوض اإلعال1 الثاني.
النشرة الثانية

ضئيس مصلحة السج1 التجاضي

8 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/33
حساب ضقم )439

أمراكش  موثق  عقد  أمقت�صى 
مسج1   2122 يناير   11 أتاض3خ 
أمراكش أتاض3خ 9 فبراير 2122 تحت 

املداخي1  سج1   : التالية  املراجع 
بمر   ،2122-1113487-11171
وص1   ،2779/2122 أاستخالص 
السيدة  أاعت   ،2122291911149
للبطاقة  الحاملة  ألعربي  خديجة 
 E7(57 ضقم  للتعر3ف  الوطنية 
الحاملة  أنشباأة  حليمة  والسيدة 
ضقم  للتعر3ف  الوطنية  للبطاقة 
اأراهيم  السيد  عن  نياأة   ،E6868
الوطنية  للبطاقة  الحام1  أنشباأة 
الساكن   ،E7(89 ضقم  للتعر3ف 
يوغسالفيا  زنقة  جليز  أمراكش 
شيماء  السيدة  لفائدة   ،116 ضقم 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  العبريدي 

.EE619412 للتعر3ف ضقم
الذي  التجاضي  األص1  جميع 
يزاول فيه الصيدلة و3حم1 الشعاض 
 PHARMACIE MAMA التجاضي 
دواض  أمراكش،  املستغ1   KHADIJA
املقيد  7.5 كم طر3ق اوض3كة،  توكانة 
أالسج1 التجاضي للمحكمة التجاض3ة 
التحليلي  العدد  تحت  أمراكش، 
املادية  عناصره  أجميع   ،44698
 1.611.111 أمبلغ  قوم  واملعنو3ة، 

دضهما.
بعاله  املذكوض  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  أتصر3حاتهم  يتقدموا  ب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ من تاض3خ 
اليوم  في  و3نتهي  األول  اإلعال1  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال1 الثاني.

اإلعال1 األول
عن ضئيس كتاأة الربط

44 مكرر

املحكمة التجاض3ة أمراكش
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/34
حساب ضقم 4392

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 
ومسج1 أمراكش   2121 نوفمبر   31
السيد  أاع   2121 ديسمبر   2 أتاض3خ 
الحام1   AIT KDIR ABDELLATIF
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 
تجزئة  أمراكش  الساكن   E274615
لفائدة  مراكش   583 ضقم   ( ألبكاض 

 HAMANI MOHAMMED السيد 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.C46646 ضقم

الكائن  التجاضي  األص1  جميع 

أمراكش 12 مكرض طر3ق سيد يماني 

يحم1  متجر  من  واملتكو1  قصوض، 

 MD EPICES EN DETAIL اسم 

ضقم  التجاضي  أالسج1  واملسج1 

من السج1 التحليلي وتحت   95(56

الترتيبي،  السج1  من   2558 ضقم 

واملعنو3ة،  املادية  عناصره  أجميع 

أمبلغ 1.211.111 دضهما.

بعاله  املذكوض  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب1 

التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 

أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ من تاض3خ 

اليوم  في  و3نتهي  األول  اإلعال1  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال1 الثاني.

اإلعال1 األول
عن ضئيس كتاأة الربط

45 مكرر

املحكمة التجاض3ة أمراكش

أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/35

حساب ضقم 4411

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

7) فبراير 2121 أاع السيد الهاشمي 

البطاقة  الحام1  الحوس  ايت 

ب  الساكن   E26161 ضقم  الوطنية 

طر3ق الداض   467 ض3اض السالم ضقم 

البيراء مراكش.

الكائن  التجاضي  األص1  مجموع 

 (3 5 ضقم  ب الحي املحمدي الوحدة 

لبيع  مح1  عن  عباضة  وهو  مراكش، 

أالسج1  واملقيد  الغذائية  املواد 

التجاضي أمراكش تحت ضقم 134441 

أجميع  اإليراحي  السج1  من 

عناصره املادية واملعنو3ة أثمن قدضه 

ايت  نعيمة  للسيدة  دضهم   51.111

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  الحوس 

.E99895 ضقم

فعلى دائني البائع املتنازل املذكوض 

إلى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب1  بعاله 

أاملحكمة  التجاضي  السج1  قسم 

التجاض3ة أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ 

من تاض3خ نشر اإلعال1 األول و3نتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال1 

الثاني.
اإلعال1 األول

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

46 مكرر

املحكمة التجاض3ة أمراكش

تقديم بص1 تجاضي حصة في شركة

ملف ضقم 2122/36

حساب ضقم ))44

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 

أمراكش  ومسج1   2122 فبراير   25

قدم السيد   2122 فبراير   25 أتاض3خ 

أنعبد الرازق الحام1 لبطاقة  زكر3اء 

 E3(947 ضقم  الوطنية  التعر3ف 
ضقم   2 كراب  بملكيس  ب  الساكن 

127 النخي1 الجنوبي مراكش لشركة 

 C.Z.BENABDERRAZIK SARL AU

الكائن  الوحيد  الشر3ك  ذات  ش.م 

الحسن  شاضع   : االجتماعي  مقرها 
 6 M ضقم  الثاني عماضة حبوس ألوك 

أاب دكالة مراكش في طوض التأسيس.

جميع األص1 التجاضي الكائن شاضع 

 M الحسن الثاني عماضة حبوس ألوك
ضقم 6 أاب دكالة مراكش، واملعد على 

شك1 شخص طبيعي أجميع عناصره 

في شركة،  واملعنو3ة كحصة  املادية 

قوم أمبلغ 311.111 دضهم، واملسج1 

أالسج1 التجاضي تحت ضقم 49124.

أنعبد  زكر3اء  السيد  دائني  فعلى 

يتقدموا  ب1  بعاله  املذكوض  الرازق 
أتعرضاتهم إلى قسم السج1 التجاضي 

داخ1  أمراكش  التجاض3ة  أاملحكمة 

اإلعال1  نشر  تاض3خ  من  يبتدئ  بج1 

األول و3نتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعال1 الثاني.
اإلعال1 األول

عن ضئيس كتاأة الربط

47 مكرر
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املحكمة التجاض3ة أمراكش
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/37
حساب ضقم 4412

في مؤضخ  موثق  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  مسج1   2122 ماضس   (8
السيد  أاع   ،2122 ماضس   21 في 
الحام1  اليوسفي،  عمر  موالي 
 ،EB99824 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
ب   2 املسيرة  أمراكش،  الساكن 
التجاضي  األص1  جميع   ،259 ضقم 
 (7 الكائن أمراكش، صوكوما متجر 
واملسج1  كمقهى،  واملستغ1  و8)، 
تحت  أمراكش  التجاض3ة  أاملحكمة 
التحليلي  من السج1   ((57(4 ضقم 
وتحت ضقم )8) من السج1 الترتيبي، 
واملعنو3ة،  املادية  عناصره  أجميع 
لفائدة السيد توفيق امللوكي، الحام1 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 
البيراء،  أالداض  الساكن   ،B45941
أوعزة  داض   4 ضقم  املحيط  تجزئة 
 211.111 قدضه  أثمن  النواصر، 

دضهم.
عمر  موالي  السيد  دائني  فعلى 
بعاله  املذكوض  البائع  اليوسفي 
قسم  إلى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ من تاض3خ 
اليوم  في  و3نتهي  األول  اإلعال1  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال1 الثاني.

اإلعال1 األول
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

48 مكرر

استدضاك خطأ وقع أالجر3دة 
الرسمية عدد 5719 أتاض3خ 31 

ماضس 2122 أاإلعال1 الذي يحم1 
ضقم 7) مكرض 
الصفحة 5955

املحكمة التجاض3ة أمراكش
أدال من :

 املحكمة التجاض3ة أمراكش
 هبة حقوق مشاعة في اص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/28

حساب ضقم 4331
..................................................
.................................................

النشرة الثانية
يقرب :

املحكمة التجاض3ة أمراكش 
بص1  في  مشاعة  حقوق  هبة 

تجاضي
ملف ضقم 28/2122

حساب ضقم 4331
..................................................
..................................................

النشرة األولى
 الباقي ال تغيير فيه

املحكمة التجاض3ة أمراكش
هبة حقوق مشاعة في بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/28
حساب ضقم 4331

في مؤضخ  موثق  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  ومسج1   2122 فبراير   9
وهبت   2122 فبراير   (7 أتاض3خ 
الحاملة  ضميري  نعيمة  السيدة 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 
الحي  أمراكش  الساكنة   E112385
ضقم   46 ألوك  الجنوبي  املحمدي 
لفائدة السيدة ضشيدة ضميري   237
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحاملة 
أمراكش  الساكنة   E112384 ضقم 
الحي املحمدي الجنوبي ألوك 46 ضقم 

.237
من  املشاعة  الحقوق  جميع 
أمراكش  والكائن  التجاضي  األص1 
الحي املحمدي الجنوبي ألوك 46 ضقم 
واملعد لبيع األثواب أالتقسيط   237
التابع  التجاضي  أالسج1  واملسج1 
تحت  أمراكش  التجاض3ة  للمحكمة 
التحليلي  السج1  وضقم   383 ضقم 
 2118 فبراير   21 أتاض3خ   121142
واملعنو3ة،  املادية  عناصره  أجميع 

أمبلغ 51.111 دضهما.
فعلى دائني الواهبة املذكوضة بعاله 
قسم  إلى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب1 
التجاض3ة  أاملحكمة  التجاضي  السج1 
أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ من تاض3خ 
اليوم  في  و3نتهي  األول  اإلعال1  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعال1 الثاني.

النشرة الثانية
عن ضئيس كتاأة الربط

17 مكرر

املحكمة التجاض3ة أمراكش
تقديم بص1 تجاضي حصة في شركة

ملف ضقم 2122/29
حساب ضقم 4345

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�صى 
أمراكش  ومسج1   2122 فبراير   (6
قدم   2122 فبراير   23 أتاض3خ 
الحادمي  الحسن  موالي  السيد 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
أإقامة  والساكن   E149245 ضقم 
الشقة   5 ب  عماضة  أالزا  مراكش 
 PHARMACIE لشركة  مراكش  ب3 
الكائن   AL FADL MARRAKECH
تجزئة   (33 أرقم  االجتماعي  مقرها 
التأسيس. طوض  في  مراكش  الشرف 
الكائن  التجاضي  األص1  جميع 
مراكش  الشرف  تجزئة   (33 أرقم 
أالسج1  واملسج1  صيدلية  واملعد 
أجميع   111786 التجاضي تحت ضقم 
عناصره املادية واملعنو3ة كحصة في 

شركة قوم أمبلغ 211.111 دضهم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكوض 
إلى  أتصر3حاتهم  يتقدموا  ب1  بعاله 
أاملحكمة  التجاضي  السج1  قسم 
التجاض3ة أمراكش داخ1 بج1 يبتدئ 
من تاض3خ نشر اإلعال1 األول و3نتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال1 

الثاني.
اإلعال1 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

18 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/2
حساب ضقم : 2352

كناش  عدلي  عقد  أمقت�صى 
 462 ضمن بعدد   ((6 األمالك ضقم 
صحيفة 487 أتاض3خ 7) فبراير 2121 
التوثيق  قسم  االأتدائية  أاملحكمة 

أمكناس.
السالم  عبد  السيد  وضثة  أاع 
غيتة  زوجته  ومنهم  الغبوضي، 
ضقم  و  ت  ب  الحاملة  احمد،  أن 
 3 ضقم   8 زنقة  الساكنة  512737د 

الزضهونية مكناس.

الشنتوي  الرفيع  عبد  للسيد 
 D333616 ضقم  و  ت  ب  الحام1 
دضب عي1 السفلي   34 والساكن ضقم 

اضوامز3ن مكناس.
جميع األص1 التجاضي الكائن ضقم 
32 شاضع اضوامز3ن مكناس، واملسج1 
أالسج1 التجاضي تحت ضقم 54812، 
54821  ،548(8  ،548(6  ،548(4 
أثمن  قيمته  تحديد  وتم   54822 و 

إجمالي قدضه 261.111 دضهم.
لذلك فإ1 جميع التعرضات يجب 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  ب1 توضع 
التجاض3ة أمكناس داخ1 بج1 خمسة 
صدوض  تاض3خ  من  يوما   ((5( عشر 

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ضئيس كتاأة الربط
املحكمة التجاض3ة مكناس

20 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع ضقم 17/2122

حساب ضقم 54)4
وفاء  ذة.  توثيقي  عقد  أمقت�صى 
جقاوة املوثقة أفاس أتاض3خ 21 يناير 
يناير   28 أتاض3خ  واملسج1   2121

.2121
البائع :

الساكن   C331851 دهبا1  علي 
أفاس ضقم 29 زنقة الجياللي حي األم1 

ملعب الخي1.
املشتري :

الساكن   C516313 العلمي  انس 
فاس 77 زنقة 12 حي واد فاس.

أيع بص1 تجاضي :
لألص1 التجاضي ضقم : 73931.

الكائن أـ :
   N° 59 RUE 6 LOT 414 HAY 

OUED FES - FES.
أثمن قدضه : 311.111 دضهم.

بج1  داخ1  التعرضات  وتقب1 
خمسة عشر يوما من تاض3خ النشرة 

الثانية أالجر3دة الرسمية.
النشرة األولى

عن ضئيس كتاأة الربط :
السيد سعيد أنسليما1

42 مكرر
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املحكمة التجاض3ة أفاس
ملف البيع ضقم 18/2122

حساب ضقم 75)4
ذة.  توثيقي  عقد  أمقت�صى 
أتاض3خ أفاس  املوثقة  شرايبي   مر3م 
أتاض3خ واملسج1   2122 يناير   (9 

28 يناير 2122.
البائع :

GRARE FATIMA C11869 
 ALAMI KHALID C431731و
 N°32 rue isshak الساكني1 

.elmoussli hay Bader FES
املشتري :

 CHAOURI MOHAMED
 CHAOURI ABDELLAH و Q83324
 N°211 rue الساكني1   C461431
 essadik ben larbi lots elhajoui

.FES
أيع بص1 تجاضي :

  77332    : لألص1 التجاضي ضقم 
.ET 77331

 BLOC 4 LOTS  : أـ  الكائن 
.NASSIME BENSOUDA FES
أثمن قدضه : 81.111 دضهم.

بج1  داخ1  التعرضات  وتقب1 
خمسة عشر يوما من تاض3خ النشرة 

الثانية أالجر3دة الرسمية.
النشرة األولى

عن ضئيس كتاأة الربط :
السيد املصطفى خطابي

43 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهاض مستخرج عقد شراء حق 

تجاضي
ملف ضقم : 6)/2122
حساب ضقم : 2612

حق تجاضي  أمقت�صى عقد شراء 
لإلشهاد  املنتصبا1  العدال1  حرضه 
أوجدة  االستئناف  محكمة  أدائرة 
ادضيس فاضس وسعيد عجرود أتاض3خ 
أوجدة  مسج1   ،2121 فبراير   28
أتاض3خ 12 فبراير 2121، أاع السيد :

أوجدة،  الساكن  ضاأحي،  محمد 
طر3ق سيدي ادضيس، تجزئة العامري 

ب 2/3.

للسيدة :
أوجدة،  الساكنة  فالحي،  اكرام 
شاضع عالل الفا�صي، ألوك 68 ضقم 8.
للدكا1  التجاضي  األص1  جميع 
زنقة  دضب امباصو،  الكائن أوجدة، 
أالسج1  املقيد   ،151-148 ضقم   (
تحليلي،   87144 التجاضي تحت ضقم 

أثمن قدضه 81.111 دضهم.
املحكمة  بمام  التعرضات  تقب1 
التجاض3ة أوجدة داخ1 بج1 بقصاه 
املوالية  يوما   ((5( عشر  خمسة 
من   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

مدونة التجاضة.
النشرة األولى

ضئيس مصلحة كتاأة الربط

49 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف ضقم : 131578
حساب ضقم : 19118

عقد تقدمة
الحام1  حسن،  مروا1  السيد 
 BK92166 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممث1  أصفته 
واملسج1 أالسج1 التجاضي تحت ضقم 
محمد،  الشو3خ  والسيد   278976
 C221851 الحام1 للبطاقة الوطنية
الطبيعي  للشخص  ممث1  أصفته 
واملسج1 أالسج1 التجاضي تحت ضقم 
278974 وبصفتهما مسيرا1 للشركة 
البركة  كريسطال  التكو3ن  طوض  في 
كازا شركة ذات املسؤولية املحدودة 

خصائصها كالتالي :
تم تصر3ح على ما يلي :

طبيعية  أتقدمة  القيام  تم 
لشركة  كريسطال البركة كازا شركة 
 CRISTAL محدودة  مسؤولية  ذات 
مقرها   EL BARAKA CASA SARL
االجتماعي أالداض البيراء 111 محج 
قيساض3ة   ،21 ضقم  حما1 الفطواكي، 

البركة.
املذكوضة  الشركة  مساهمة  تم 
بعاله أجميع عناصر بصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاضي  األص1 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها اأتداء من يوم تسجيلها 

في السج1 التجاضي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 

لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 

اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 

لها  وسيكو1  العقد  هذا  توقيع  من 

اإلنشاء  من  اأتداء  االنتفاع  بيرا 
النهائي لهذه الشركة األص1 التجاضي 

محج   111 البيراء  أالداض  الكائن 
قيساض3ة   ،21 ضقم  حما1 الفطواكي، 
التجاضي  أالسج1  واملسج1  البركة، 

 278974 ضقم  تحت  البيراء  أالداض 

و278976.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

أالداض  التجاضي  السج1  )مكتب 

عشر  بج1 خمسة  داخ1  البيراء) 

)5)) يوما املوالي للنشرة الثانية.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

53 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131581

حساب ضقم : 19117

عقد تقدمة

الحام1  السيد عبد هللا فرماس، 

 A331194 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممث1  أصفته 

أالداض  التجاضي  أالسج1  ومسج1 

البيراء تحت ضقم 411112 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طوض التكو3ن.

خصائصها كالتالي :

تم تصر3ح على ما يلي :

تم القيام أتقدمة طبيعية لشركة  

 STE LA PHARMACIE RYAD

ذات  شركة   SOFIA SARL AU

واحد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 

مقرها االجتماعي ب تجزئة 771 نسيم 

اسال1، ليساسفة، الداض البيراء.

تم املساهمة في الشركة املذكوضة 

بعاله أجميع عناصر بصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التجاضي  األص1 

للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 

املساهم بها اأتداء من يوم تسجيلها 

في السج1 التجاضي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 
لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 
اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 
لها  وسيكو1  العقد  هذا  توقيع  من 
اإلنشاء  من  اأتداء  االنتفاع  بيرا 
النهائي لهذه الشركة األص1 التجاضي 
 771 تجزئة  البيراء  أالداض  الكائن 
واملسج1  ليساسفة،  اسال1،  نسيم 
البيراء  أالداض  التجاضي  أالسج1 

تحت ضقم 411112.
تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

أمكتب السج1 التجاضي.
النشرة األولى

ضئيس كتاأة الربط

54 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء
ملف ضقم : 131582
حساب ضقم : 19119

عقد تقدمة
الحاملة  املر3قي،  اكرام  السيدة 
 BK9581 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثلة  أصفتها 
أالداض  التجاضي  أالسج1  ومسجلة 
البيراء تحت ضقم 231588 وبصفتها 
مسيرة وحيدة لشركة في طوض التكو3ن.

خصائصها كالتالي :
تم تصر3ح على ما يلي :

طبيعية  أتقدمة  القيام  تم 
 LAMRIKI PHARMACIE لشركة  
ذات  شركة   MOULAY ISMAIL
واحد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 
مقرها االجتماعي ب 286 شاضع موالي 

اسماعي1، الحي املحمدي.
تم املساهمة في الشركة املذكوضة 
بعاله أجميع عناصر بصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاضي  األص1 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها اأتداء من يوم تسجيلها 

في السج1 التجاضي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 
لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 
من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 
توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 
النهائي  اإلنشاء  من  اأتداء  االنتفاع 
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لهذه الشركة األص1 التجاضي الكائن 
موالي  شاضع   286 البيراء  أالداض 
الحي املحمدي، واملسج1  اسماعي1، 
البيراء  أالداض  التجاضي  أالسج1 

تحت ضقم 231588.
تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

أمكتب السج1 التجاضي.
النشرة األولى

ضئيس كتاأة الربط

55 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء
ملف ضقم : 131584
حساب ضقم : 19123

عقد تقدمة
الحام1  فاخر،  هشام  السيد 
 BE554788 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممث1  أصفته 
أالداض  التجاضي  أالسج1  ومسج1 
البيراء تحت ضقم 315571 وبصفته 

مسير وحيد لشركة في طوض التكو3ن.
خصائصها كالتالي :

تم تصر3ح على ما يلي :
تم القيام أتقدمة طبيعية لشركة  
 PHARMACIE FAMILIALE INARA
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
مقرها  واحد  بشر3ك  محدودة 
حي موالي   ،(87 االجتماعي ب زنقة 

عبد هللا، ضقم 5)، الداض البيراء.
تم املساهمة في الشركة املذكوضة 
بعاله أجميع عناصر بصول وخصوم 
الطبيعي  للشخص  التجاضي  األص1 
للعناصر  مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها اأتداء من يوم تسجيلها 

في السج1 التجاضي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 
لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 
من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 
توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 
النهائي  اإلنشاء  من  اأتداء  االنتفاع 
لهذه الشركة األص1 التجاضي الكائن 
حي موالي   (87 زنقة  أالداض البيراء 
البيراء  5)،الداض  ضقم  هللا،  عبد 
أالداض  التجاضي  أالسج1  واملسج1 

البيراء تحت ضقم 315571.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

أمكتب السج1 التجاضي.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

56 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131586

حساب ضقم : 19189

عقد تقدمة
الحام1  أنجلو1،  نجيب  السيد 
 C331147 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 
وغير مسج1 أالسج1 التجاضي أالداض 
في  وحيد  مسير  وبصفته  البيراء 
شركة في طوض التكو3ن بشر3ك واحد 

خصائصها كالتالي :
تم تصر3ح على ما يلي :

تم القيام أتقدمة طبيعية لشركة  
 LABORATOIRE BENJELLOUN«
شركة   BEAUSEJOUR« SARL AU
بشر3ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 ،119 االجتماعي  مقرها  واحد 
الداض  شاضع عمر الخيام حي الراحة، 
الشركة  في  املساهمة  تم  البيراء 
املذكوضة بعاله أجميع عناصر بصول 
للشخص  التجاضي  األص1  وخصوم 
مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 
من يوم  للعناصر املساهم بها اأتداء 

تسجيلها في السج1 التجاضي.
من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 
لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 
من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 
توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 
اإلنشاء  تاض3خ  من  اأتداء  االنتفاع 
األص1   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 
التجاضي الكائن أالداض البيراء 119، 
الداض  شاضع عمر الخيام حي الراحة، 
أالسج1  املسج1  والغير  البيراء، 

التجاضي أالداض البيراء.
تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج1 التجاضي.
النشرة األولى

ضئيس كتاأة الربط

57 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131588

حساب ضقم : 46)9)

عقد تقدمة
الحام1  السيد محمد ناجي زضاد، 

 B351914 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

الحاملة  االودي،  شفيقة  السيدة 

 B462445 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

للشخص  ممثال1  أصفتهما 

أالسج1  ومسجلي1  الطبيعي 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاضي 

وبصفتهما   316188/316186

طوض  في  لشركة  وحيدين  مسيرين 

التكو3ن خصائصها كالتالي :

تم تصر3ح على ما يلي :

تم القيام أتقدمة طبيعية لشركة  

ذات  شركة   ZERTEX« SARL«

وحيد  بشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

زنقة  زاو3ة   ،(37 االجتماعي  مقرها 

محمد سميحة واخوا1 لغر3ني، الداض 

الشركة  في  املساهمة  تم  البيراء 
املذكوضة بعاله أجميع عناصر بصول 

للشخص  التجاضي  األص1  وخصوم 

مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعناصر املساهم بها اأتداء 

تسجيلها في السج1 التجاضي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 

لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 

توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 

اإلنشاء  تاض3خ  من  اأتداء  االنتفاع 

األص1   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

التجاضي الكائن أالداض البيراء 37)، 

واخوا1  سميحة  محمد  زنقة  زاو3ة 

واملسج1  البيراء،  الداض  لكر3ني، 

البيراء  أالداض  التجاضي  أالسج1 

تحت ضقم 316188/316186.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج1 التجاضي.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

58 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131591

حساب ضقم : 19224

عقد تقدمة
الحام1  بسامة،  أناني  السيد 

 BE647(7( ضقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 

أالداض  التجاضي  أالسج1  ومسج1 

البيراء تحت ضقم 423462 وبصفته 

مسير وحيد في شركة في طوض التكو3ن 

خصائصها كالتالي :

تم تصر3ح على ما يلي :

تم القيام أتقدمة طبيعية لشركة  

»YOKLI IMMOBILIER« شركة ذات 

واحد  بشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

البيراء  أالداض  االجتماعي  مقرها 

تجزئة 46 شاضع الزضقطوني، طاأق 2، 

شقة ضقم 6، تم املساهمة في الشركة 

املذكوضة بعاله أجميع عناصر بصول 

للشخص  التجاضي  األص1  وخصوم 

مالكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعناصر املساهم بها اأتداء 

تسجيلها في السج1 التجاضي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 

لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 

توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 

اإلنشاء  تاض3خ  من  اأتداء  االنتفاع 

األص1   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

التجاضي الكائن أالداض البيراء تجزئة 

46 شاضع الزضقطوني، طاأق 2، شقة 

التجاضي  أالسج1  واملسج1   ،6 ضقم 

أالداض البيراء تحت ضقم 423462.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج1 التجاضي.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

59 مكرر
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املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131594

حساب ضقم : 19251

عقد تقدمة
الحام1  الراقي،  ضشيد  السيد 

 BK127918 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

الطبيعي  للشخص  ممثال  أصفته 

أالداض  التجاضي  أالسج1  ومسج1 

البيراء تحت ضقم 283574 وبصفته 

مسير وحيد في شركة في طوض التكو3ن 

خصائصها كالتالي :

تم تصر3ح على ما يلي :

تم القيام أتقدمة طبيعية لشركة  

»MONPRO« SARL AU شركة ذات 

واحد  بشر3ك  املحدودة  املسؤولية 

البيراء  أالداض  االجتماعي  مقرها 

تم  دضب الكدية،   ،7 زنقة  مكرض،   42

املساهمة في الشركة املذكوضة بعاله 

أجميع عناصر بصول وخصوم األص1 

وتصبح  الطبيعي  للشخص  التجاضي 

الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السج1  اأتداء 

التجاضي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 

لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 

توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 

اإلنشاء  تاض3خ  من  اأتداء  االنتفاع 

األص1   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

البيراء  أالداض  الكائن  التجاضي 

الكدية،  دضب   ،7 زنقة  مكرض،   42

أالداض  التجاضي  أالسج1  واملسج1 

البيراء تحت ضقم 283574.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج1 التجاضي.

النشرة األولى

ضئيس كتاأة الربط

60 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131596

حساب ضقم : 4)93)

عقد تقدمة
سدات،  الرزاق  عبد  السيد 

ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام1 

أصفته ممثال للشخص   BE575427

الطبيعي ومسج1 أالسج1 التجاضي 

 442816 ضقم  تحت  البيراء  أالداض 

وبصفته مسير وحيد في شركة في طوض 

التكو3ن خصائصها كالتالي :

تم تصر3ح على ما يلي :

طبيعية  أتقدمة  القيام  تم 

 SOCIETE RESIDENCE« لشركة  

شركة   BENBRAHIM« SARL AU

بشر3ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

أالداض  االجتماعي  مقرها  واحد 

البيراء 443، شاضع محمد الخامس 

تم املساهمة  البيراء  الداض   ،( ضقم 

أجميع  بعاله  املذكوضة  الشركة  في 

األص1  وخصوم  بصول  عناصر 

الطبيعي وتصبح  للشخص  التجاضي 

الشركة مالكة للعناصر املساهم بها 

من يوم تسجيلها في السج1  اأتداء 

التجاضي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكو1 

لألص1  امللكية  كام1  التقدمة  هذه 

من  اأتداء  تقدمته  الحال  التجاضي 

توقيع هذا العقد وسيكو1 لها بيرا 

اإلنشاء  تاض3خ  من  اأتداء  االنتفاع 

األص1   : ب  الشركة  لهذه  النهائي 

البيراء  أالداض  الكائن  التجاضي 

،( شاضع محمد الخامس ضقم   ،443 

أالسج1  واملسج1  البيراء  الداض   

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاضي 

.442816

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج1 التجاضي.

النشرة األولى

ضئيس كتاأة الربط

61 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء
ملف ضقم : 131612
حساب ضقم : 9398)

أيع بص1 تجاضي
الزفزوف،  بسامة  السيد  فوت 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
شركة   لفائدة   BK387183 ضقم 
 »PHARMACIE CHAMS SOPHIA«
هند  السيدة  طرف  من  املمثلة 
التعر3ف  لبطاقة  الحاملة  الصالبي 
مجموع   BH362611 ضقم  الوطنية 
عن  عباضة  وهو  التجاضي  األص1 
الدكتوض  »صيدلية  مسماة  صيدلية 
أالداض  واملتواجد  بسامة«  الزفزوف 
ضقم  صوفيا  ض3اض  تجزئة  البيراء 
أالسج1  واملسج1  ليساسفة،   89

التجاضي ضقم 447274.
تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 
التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 
أالداض  التجاضي  السج1  مكتب 
عشر  خمسة  بج1  داخ1  البيراء 

يوما املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

62 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء
ملف ضقم : 131616
حساب ضقم : 9536)

أيع بص1 تجاضي
فوت وضثة املرحوم أركات محمد، 
املسج1 أالسج1 التجاضي تحت ضقم 

: (3(556
الحام1  أركات،  هللا  عبد  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

BE15311 ؛
الحاملة  اداميا،  ز3نب  السيدة 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

J116915 ؛
الحام1  ادامية،  علي  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

BH(4(656 ؛
الحام1  ادامية،  إأراهيم  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

A219395 ؛
الحام1  ادامية،  لحسن  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

BH9999 ؛

الحام1  ادامية،  علي  السيد 

ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

B5938(7 ؛

ايبوضك  فاطمة  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحاملة 
األص1  مجموع   AE254722 ضقم 

املدينة  البيراء  أالداض  التجاضي 
محمد  زنقة   ،TER 136 القديمة 

أالسج1  مسجلو1  والغير  العلوي، 

التجاضي.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

أالداض  التجاضي  السج1  مكتب 

عشر  خمسة  بج1  داخ1  البيراء 

يوما املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

63 مكرر

املحكمة التجاض3ة أالداض البيراء

ملف ضقم : 131622

حساب ضقم : 19619
أيع بص1 تجاضي

فوت السيد محمد بمي1 سهالوي، 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
الشركة  لفائدة   BB112931 ضقم 

التي  العمامرة  صيدلية  املسماة 

تمثلها  السيدة غيثة الشبربي الحاملة 

ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 
مجموع األص1 التجاضي   BE8(9((7

»صيدلية  املسماة  لصيدلية  املعد 

العمامرة« واملتواجدة أالداض البيراء 

النواصر مسجد الكوثر العمامرة بوالد 

صالح ضقم 11 و 11 مكرض، واملسج1 

أالسج1 التجاضي ضقم 441484.

تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 

التجاض3ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

أالداض  التجاضي  السج1  مكتب 

عشر  خمسة  بج1  داخ1  البيراء 

يوما املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
ضئيس كتاأة الربط

64 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالخميسات
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/4
حساب ضقم : 15323

أتاض3خ عرفي  عقد   أمقت�صى 
السيدة  أاعت   2122 فبراير   11
ب.ت.و  ل  الحاملة  لطيفة  حسوت 
ضقم X172416 للسيدة امر3ر اسماء 
 X236438 ضقم  ب.ت.و  ل  الحاملة 
تحت  املسج1  التجاضي  األص1 
االأتدائية  أاملحكمة   48554 ضقم 
46) زنقة  أالخميسات، والكائن ضقم 
الخميسات  الوفاء  تجزئة  يناير   ((
السجائر  أيع  ألج1  واملستغ1 
أالتقسيط واملالبس، أجميع عناصره 
أثمن  واملقدض  واملعنو3ة  املادية 

51.111 دضهم.
لذلك فإ1 جميع التعرضات يجب 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  ب1 توضع 
بج1  داخ1  أالخميسات  االأتدائية 
تاض3خ  من  يوما   ((5( عشر  خمسة 

صدوض النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

21 مكرر

املحكمة االأتدائية أالخميسات
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/5
حساب ضقم : 15324

أتاض3خ توثيقي  عقد   أمقت�صى 
6) ديسمبر 2121 أاع السيد عدنا1 
 T79151 صاأر الحام1 ل ب.ت.و ضقم
الحام1  لهاللي  الرزاق  عبد  للسيد 
األص1   X171885 ضقم  ب.ت.و  ل 
 42941 التجاضي املسج1 تحت ضقم 
أالخميسات،  االأتدائية  أاملحكمة 
ضقم  الخامس  محمد  شاضع  والكائن 
أجميع  الخميسات،  و68)   (66
واملقدض  واملعنو3ة  املادية  عناصره 

أثمن 411.111 دضهم.
لذلك فإ1 جميع التعرضات يجب 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  ب1 توضع 
بج1  داخ1  أالخميسات  االأتدائية 
تاض3خ  من  يوما   ((5( عشر  خمسة 

صدوض النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

22 مكرر

املحكمة االأتدائية أالخميسات
أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/6
حساب ضقم : 15325

أتاض3خ توثيقي  عقد   أمقت�صى 
السيدة  أاعت   2121 فبراير   8
ب.ت.و  ل  الحاملة  أنالطيبي  نعيمة 
لكح1  سناء  للسيدة   X97759 ضقم 
 X362112 ضقم  ب.ت.و  ل  الحاملة 
تحت  املسج1  التجاضي  األص1 
االأتدائية  أاملحكمة   49512 ضقم 
مكرض   2 ضقم  والكائن  أالخميسات، 
الخميسات،  الصديق  أكر  اأو  زنقة 
واملستغ1 ألج1 أيع املالبس الجاهزة 
املادية  عناصره  أجميع  أالتقسيط 
واملعنو3ة واملقدض أثمن 61.111 دضهم.
لذلك فإ1 جميع التعرضات يجب 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  ب1 توضع 
بج1  داخ1  أالخميسات  االأتدائية 
تاض3خ  من  يوما   ((5( عشر  خمسة 

صدوض النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
ملف ضقم : 2122/3
حساب ضقم : 5161
تفو3ت بص1 تجاضي

أموجب العقد التوثيقي املؤضخ في  
21 فبراير 2122.

وطنيته  اوعدي  عمر  السيد  أاع 
السيد  لفائدة   JE239264 ضقم 
 AA38911 وطنيته  طالبي  مهدي 
األص1 التجاضي الكائن أمركز تغيرت 
عن  عباضة  هو  والذي  افني  سيدي 
 PHARMACIE ISAFARNE صيدلية 
أالسج1  واملسج1   N’IMJAD
التجاضي أاملحكمة االأتدائية أتيزنيت 
إجمالي  أثمن   ،21391 ضقم  تحت 

قدضه 291.111 دضهم.
تسج1  التعرضات  فإ1  وبذلك 
االأتدائية  املحكمة  ضبط  أمكتب 
عشر   الخمسة  بج1  داخ1  أتيزنيت 
الثانية  للنشرة  املوالية   ((5( يوما 

طبقا للمادة 84 من مدونة التجاضة.
تحت جميع التحفظات
النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
عقد هبة بص1 تجاضي

ملف هبة ضقم : 2122/11
يعلن ضئيس مصلحة كتاأة الربط 

أاملحكمة االأتدائية أجرسيف :
مؤضخ  عدلي  عقد  أمقت�صى  بنه 
واملسج1   2121 بكتوبر   6 أتاض3خ 
وهب   ،2121 بغسطس   31 أتاض3خ 
لبطاقة  الحام1  محو  يوسف 
 Z111251 ضقم  الوطنية  التعر3ف 
بصالة ونياأة عن أاقي وضثة أوجمعة 
محو، جميع عناصر األص1 التجاضي 
والذي  مقهى  عن  عباضة  هو  والذي 
يحم1 اسم )مقهى املواعيد جرسيف) 
عالل شاضع  ملتقى   أالعنوا1 
أن عبد هللا والحسن الثاني أجرسيف 
أاملحكمة  التجاضي  أالسج1  واملقيد 
االأتدائية أجرسيف تحت ضقم 6514 
 2121/125 اإليراحي  السج1  من 
محو  لفائدة  الترتيبي،  السج1  من 
لحسن الحام1 للبطاقة الوطنية ضقم 

.E74814
أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
السج1 التجاضي أاملحكمة االأتدائية 
أجرسيف إلى غاية 5) يوما من صدوض 
النشرة الثانية طبقا ملقتريات املادة 

84 من مدونة التجاضة.
النشرة الثانية

ضئيس مصلحة كتاأة الربط
محمد العاأد

منتدب قرائي

25 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف أيع : 2121/13

حساب خصو�صي : 8789
أيع بص1 تجاضي

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
أاملحمدية بنه أموجب العقد العرفي 
 2121 بغسطس   12 املسج1 أتاض3خ 
تم أيع األص1 التجاضي املنصب على 
االستغالل  وحق  الكراء  حق  جميع 
التجاضي  األص1  عناصر  أقية  مع 
بغداد  أزنقة  الكائن  أاملح1  الخاص 
السج1  موضوع  املحمدية  القصبة 

املسمى عقاقير   6352 التجاضي ضقم 
بغداد أثمن إجمالي 511.111 دضهم، 
من طرف السيد سعيد اد �صي حمو 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 
ضقم BJ23541 الساكن ب 78 تجزئة 
السيد  لفائدة  املحمدية،  الرضوا1 
عبد الرحما1 الخيلي الحام1 للبطاقة 
الوطنية ضقم BJ62121 الساكن أحي 
شاضع   2 شقة   796 عماضة  منظرونا 
البيراء. الداض  الشق  عي1  القدس 
التعرضات  جميع  فإ1  وعليه 
يجب ب1 تقدم إلى كتاأة ضبط هذه 
من  يوما   (5 بج1  داخ1  املحكمة 

تاض3خ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط
فاطمة الهصاك

26 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إشهاض عقد أيع بص1 تجاضي

ملف البيع : 2122/11
حساب : 5667

املكلف  القرائي  املنتدب  يشهد 
أالسج1 التجاضي أاملحكمة االأتدائية 

أبنسليما1 واملواقع بسفله :
العدلي  العقد  على  أناء  بنه 
عمر  العدال1  طرف  من  املنجز 
واملسج1  نذير  الغني  وعبد  أوحجة 
فبراير   11 أتاض3خ  أبنسليما1 
بمر   ،2122/2611 إيداع   ،2122
توصي1   ،2122/2243 أاالستخالص 
7111163951228، أموجبه اشترى 
اأراهيم  أن  الشادلي  محمد  السيد 
 BE312181  : ضقم  الوطنية  أطاقته 
الجديد  مومن  سيدي   : والساكن 
ضقم  بسماء  اللة  شاضع   6 مجموعة 
له  البائع  من  البيراء،  الداض   325
السيد محمد العماضي أن الجياللي، 
والساكن   ،TA44826  : أطاقته 
 (77 ضقم  الثاني  الحسن  شاضع   :
أنسليما1،   7 الطاأق الثالث الشقة 
أحي   : الكائن  جميع األص1 التجاضي 
واملعد  أنسليما1،   45 ضقم  الفرح 
أالتقسيط«  الغذائية  »املواد  أيع 
أاملحكمة  التجاضي  أالسج1  واملقيد 
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تحت  أبنسليما1  االأتدائية 

أثمن   ،11948 ضقم  تحليلي  ضقم 

دضهم.  111.111 قدضه  إجمالي 

وعليه تقب1 التعرضات أاأتدائية 

التجاضي  السج1  شعبة  أنسليما1، 

يوما املوالية للنشرة   (5 داخ1 بج1 

الثانية.

النشرة الثانية

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسيدي 

قاسم
إشهاض أيع بص1 تجاضي

ملف : 2122/11

حساب خصو�صي ضقم : 99)8

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

بسيدي قاسم،

الرسمي  العقد  أمقت�صى  بنه 

من   2122 فبراير   (4 أتاض3خ  املحرض 

طرف األستاذة نوضة االزهري موثقة 

السيد  أاع  الغرب،  بضبعاء  بسوق 

محمد عالء االدضي�صي أاهاجي الحام1 

ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

فاطمة  السيدة  لفائدة   A7998(4

الزهراء خال الحاملة لبطاقة التعر3ف 

.SH177642 الوطنية ضقم

الكائن  التجاضي  األص1  جميع 

نونبر   6 شاضع  ألقصيري  أمشرع 

صيدلية  عن  عباضة  وهو   34 ضقم 

واملسج1 أالسج1 التجاضي أاملحكمة 

االأتدائية بسيدي قاسم تحت ضقم 

.38642

وعليه فعلى دائني البائع املذكوض 

بعاله ب1 يتقدموا أتعرضاتهم داخ1 

بج1 بقصاه خمسة عشرة يوما بعد 

النشرة الثانية طبقا للقانو1 إلى كتاأة 

 - مكتب السج1 التجاضي   - الربط 

أاملحكمة االأتدائية بسيدي قاسم.

النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

28 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
تفو3ت الحق في الكراء

إ1 ضئيس مصلحة كتاأة الربط 

أاملحكمة االأتدائية أتطوا1، تطبيقا 

مدونة  من   83 الفص1  ملقتريات 

التجاضة، القانو1 ضقم 19-95 :

ضسمي  عقد  أمقت�صى  بنه  يعلن 

عادل  املنظري  ذ.  طرف  من  محرض 

يناير   3( أتاض3خ  أتطوا1،  املوثق 

سليما1  آيت  السيد  فوت   ،2122

لبطاقة  الحام1  ياسي1  محمد 

حق   ،L387457 الوطنية  التعر3ف 

الجيش  بشاضع  الواقع  املح1  كراء 

ضقم  أدو1  الرفاعي  عماضة  امللكي 

األثاث  لبيع  واملخصص  تطوا1، 
املستعم1، واملقيد أالسج1 التجاضي  

تحت  أتطوا1  االأتدائية  أاملحكمة 

السيد  لفائدة  وذلك   26626 ضقم 

لبطاقة  الحام1  سعد  اليوسفي 

.L31923 الوطنية  التعر3ف 

أمصلحة  التعرضات  وستقب1 

السج1 التجاضي أاملحكمة االأتدائية 

يوما من   (5 أتطوا1 وذلك إلى غاية 

صدوض اإلعال1 الثاني.
النشرة الثانية

ضئيس مصلحة كتاأة الربط

29 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعال1 عن أيع بص1 تجاضي

يعلن ئيس مصلحة كتاأة الربط  

بنه  أبرشيد،  االأتدائية  أاملحكمة 

أمقت�صى عقد ضسمي مؤضخ في فاتح 

خليد  السيد  فوت   ،2121 نوفمبر 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  هالل 

والساكن   ،WA8285 ضقم  الوطنية 

أتجزئة بمي1 الرقم 6 أرشيد، لشركة 

الشركة  بوطو،  أياس  ضبيعة  أن 

الشر3ك  ذات  املسؤولية،  املحدودة 

أن  يوسف  السيد  يمثلها  الوحيد، 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  ضبيعة، 

األص1   ،WA((6775 ضقم  الوطنية 

بجزاء أيع  في  املستغ1  التجاضي 

موالي  بشاضع  والكائن  السياضات،   

أرشيد   ،(55 الرقم  إسماعي1 

واملسج1 أالسج1 التجاضي أاملحكمة 

 ،826 ضقم  تحت  أبرشيد  االأتدائية 

 211.111 إجمالي قدضه  أثمن  وذلك 

دضهم.

التعرضات  جميع  فإ1  وعليه 

هاته  ضبط  أكتاأة  تقدم  ب1  يجب 
التجاضي  السج1  مكتب  املحكمة 

داخ1 بج1 5) يوما من تاض3خ النشرة 

األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

30 مكرر

املحكمة االأتدائية أبرشيد

إعال1 عن صدقة حقوق مشاعة في 
بص1 تجاضي

يعلن ئيس مصلحة كتاأة الربط  

بنه  أبرشيد،  االأتدائية  أاملحكمة 

في  مؤضخ  ضسمي  عقد   أمقت�صى 

12 يناير 2122، تصدق السيد محمد 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  أاموس، 

القاطن   ،BE32935 ضقم  الوطنية 
أبرشيد 42 زنقة املناضة، حي الر3اض، 

لفائدة السيد حسن أاموس، الحام1 

ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

BE515385، القاطن أبرشيد 5 شاضع 

محمد الخامس حي اليسر، أمجموع 

في  له  اململوكة  املشاعة  الحقوق 

األص1 التجاضي الذي هو عباضة عن 

محطة للبنزين، بها محالت للغسي1، 

تجاضي،  ومح1  ومكتب  والتشحيم، 

ومقهى،  تقني  ومخدع  ومستودع 

 ،( واملستغ1 أبرشيد أتجزئة زوبيدة 

واملسج1 أالسج1 التجاضي أاملحكمة 

االأتدائية أبرشيد تحت ضقم 22941.

تقدم  التعرضات  فجميع  وعليه 

- مكتب  أكتاأة ضبط هاته املحكمة 

 (5 بج1  داخ1   - التجاضي  السج1 

يوما من تاض3خ النشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

31 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
أيع بص1 تجاضي

ملف البيع ضقم  2122/13/ب ب ت
الرقم التحليلي : 3124

نحن ضئيس مصلحة كتاأة الربط 
أخر3بكة،  االأتدائية  أاملحكمة 
من   83 تطبيقا للمقتريات الفص1 
 15-95 القانو1 ضقم  مدونة التجاضة، 

نعلن ما يلي :
أمكتب  موثق  عقد  أمقت�صى 
األستاذ عمر الغالوي موثق أخر3بكة، 
أاع السادة  فبراير 2122،  أتاض3خ 21 
وضثة زهيدي عبد القادض وهم بشقاؤه 
: محمد، فاطنة، ضاأحة، حادة،  وهم 
اللطيف  عبد  الزهرة،  هللا،  عبد 
أجماعة  جميعا  والساكنو1  وبمينة 
للسيد مروا1  خر3بكة،   - املفاسيس 
حي   (66 أرقم  الساكن  الهباضي 
جميع األص1  خر3بكة،   -  ( ياسمينة 
 3124 ضقم  تحت  املسج1  التجاضي 
أالسج1 التحليلي لدى كتاأة الربط 
وهو  أخر3بكة  االأتدائية  أاملحكمة 
عباضة عن صيدلية، الكائنة أرقم 41 
 - خر3بكة   - حطا1   7 دضب   (7 زنقة 
ساأقا  وضقم 6 حي نواضة شاضع محمد 

الخامس حطا1 - خر3بكة - حاليا.
تسج1  التعرضات  فإ1  وعليه 
املحكمة  بهذه  الربط  أمكتب 
أخر3بكة  التجاضي)  السج1  )مكتب 
داخ1 بج1 بقصاه خمسة عشر يوما 

بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

32 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعال1 عن أيع بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/11
حساب ضقم 29156

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�صى 
أتاض3خ  ومسج1   2121 22 بكتوبر 
السيدة  أاعت   2121 بكتوبر   28
لبطاقة  الحاملة  معطاوي  هند 
التعر3ف الوطنية ضقم )BB5365 إلى 
السيد بمي1 الزضوقي الحام1 لبطاقة 
  MC251981 التعر3ف الوطنية ضقم 
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واملسج1  التجاضي  األص1  من  فرع 
 34364 أالسج1 التجاضي تحت ضقم 
 2 Quartier PAM Sidi  : الكائن ب 
نشاط   في  املزاول   ،Ali Azemmour
 EXPLOITATION D’OFFICINE«
اسم تحت   »DE PHARMACIE 
حسب  وذلك   »LA GLOIRE«
الشروط والكيفية املذكوضة في العقد.
تقب1  التعرضات  فإ1  وعليه 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
من  يوما   (5 بج1  داخ1  أالجديدة 

تاض3خ النشرة التالية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السج1 التجاضي

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تقديم بص1 تجاضي حصة في شركة

ملف ضقم : ))/2122

حساب ضقم : 3)495

مصحح  عرفي  عقد  أمقت�صى 

 2122 فبراير   (8 أتاض3خ  اإلمراء 

واملسج1 أتاض3خ 7 ماضس 2122 أإداضة 

التسجي1 أالرباط.

أحباح،  مر3م  السيدة  تقدمت 

ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 8  AD142619 الساكنة أإقامة دياض 

 (( شقة   4 عماضة   2 سي1  ألوك 

 PHARMACIE احصي1، سال لشركة

ذات  شركة   ASSABIL MEDICAL

واحد  بشر3ك  محدودة  مسؤولية 

االجتماعي  مقرها  التأسيس  في طوض 

 ،452 تجزئة سال الجديدة فيال ضقم 

سال األص1 التجاضي املقيد أالسج1 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  التجاضي 

أجميع عناصره   38276 تحت الرقم 

املادية واملعنو3ة.
فعلى دائني مقدم األص1 التجاضي 

املذكوض بعاله ب1 يتقدموا أتعرضاتهم 

إلى قسم السج1 التجاضي أاملحكمة 

من  يبتدئ  بج1  داخ1  االأتدائية 

اليوم  في  و3نتهي  األول  اإلعال1  نشر 

الخامس عشر )5)) من نشر اإلعال1 

الثاني.
اإلعال1 األول

51 مكرر

املحكمة االأتدائية بسال
هبة بص1 تجاضي

ملف ضقم 2122/12
حساب ضقم 56117

أمقت�صى عقد هبة بص1 تجاضي 
املدضسية  األدوات  أيع  في  مستغ1 
أالتقسيط،  التبغية  واملنتوجات 
مونيا  األستاذة  أمكتب  املوقع 
 7 أتاض3خ  بسال،  موثقة  أوفراوي، 
منير  السيد  وهب   ،2122 ماضس 
اليسرى  أتجزئة  الساكن  كحيشة، 

الفيالت  تجزئة   (5 ضقم  والزضقاء 
التعر3ف  لبطاقة  والحام1  سال 
لفائدة   ،AB145413 ضقم  الوطنية 
الساكنة  كحيشة،  غزال1  السيدة 
 (5 ضقم  والزضقاء  اليسرى  أتجزئة 
تجزئة الفيالت سال والحاملة لبطاقة 

.AB217224 التعر3ف الوطنية ضقم

أحي  الكائن  التجاضي  األص1 
طر3ق   3 ضقم   3( عماضة  النهرة 

استغالله  ألج1  سال،  القنيطرة 

السيد منير كحيشة مسج1 أالسج1 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  التجاضي 

وقد قومت هذه   37771 تحت ضقم 

الهبة أثمن إجمالي قدضه ثالثو1 بلف 

.(DH 31.111( دضهم
تم اإليداع أالسج1 التجاضي لدى 
 28 أتاض3خ  بسال  االأتدائية  املحكمة 

ماضس 2122 ملف ضقم 2122/12.
أمصلحة  التعرضات  وستقب1 
السج1 التجاضي أاملحكمة االأتدائية 
صدوض  من  يوما   (5 غاية  إلى  بسال 

اإلعال1 الثاني.
اإلعال1 األول

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بأسفي
إعال1 أصدوض بمر قرائي

)44 من  تطبيقا ملقتريات املادة 

قانو1 املسطرة املدنية، يعلن الوكي1 

أأسفي  االأتدائية  أاملحكمة  القيم 

بنه أناء على األمر الصادض عن السيد 
ضئيس املحكمة االأتدائية أأسفي عدد 

ملف   2121 يونيو   28 أتاض3خ   1918

بوامر عدد 2121/1113/1918.

من  املقدم  الطلب  على  وبناء 

الغرامات  أاستخالص  املكلف 

الرامي  أأسفي  االأتدائية  أاملحكمة 

حجز تحفظي على األص1  إلى إجراء 

املادية  عناصره  أجميع  التجاضي 

 1311 ضقم  تحت  املسج1  واملعنو3ة 

العائدة  أاسفي  االأتدائية  أاملحكمة 

ملكيتها للمطلوب شركة »ميركافيش« 

ممثلها  شخص  في   MERCA-FISH

الدين  مبلغ  ألدائه  ضمانا  القانوني 

الذي أذمتها وقدضه 129.912 دضهم.

بمر أما يلي :

نأذ1 للطالب أإجراء حجز تحفظي 

تحت عهدته ومسؤوليته على األص1 

املادية  عناصره  أجميع  التجاضي 

 1311 ضقم  تحت  املسج1  واملعنو3ة 

العائدة  أأسفي  االأتدائية  أاملحكمة 

ملكيتها للمطلوب شركة »ميركافيش« 

ممثلها  شخص  في   MERCA.FISH

الذي  مبلغ  ألدائه  ضمانا  القانوني 

دضهم   129.912 الدين أذمتها وقدضه 

املقدض مؤقتا في ذمة املحجوز عليها.
الوكي1 القيم أاملحكمة االأتدائية أاسفي

52
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداري

ضقم 945

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.284

أتاض3خ 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 

الذي  »امي نفرني سيدي مسعود«، 

الجماعات  اسم  في  تحديده  تم 

تم  قد  سموكن«،  »اغير  الساللية 

إقليم  تمناضت  قيادة  أمقر  وضعه 

وكذا أاملحافظة على األمالك  طاطا، 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض3ة 

يعنيه  لك1 من  يمكن  حيث  كلميم، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

السلطة  بمام  حصر3ة  أصفة 

 املحلية قيادة تمناضت وذلك إلى غاية

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.

75

وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي

ضقم 947

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.283

أتاض3خ 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 

تم  الذي  علي«،  ايت  اوزالك  »امي 

تحديده في اسم الجماعات الساللية 

تم  قد  علي«،  ايت  اوزالك  »امي 

إقليم  تمناضت  قيادة  أمقر  وضعه 

وكذا أاملحافظة على األمالك  طاطا، 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض3ة 

يعنيه  لك1 من  يمكن  حيث  كلميم، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

السلطة  بمام  حصر3ة  أصفة 

 املحلية قيادة تمناضت وذلك إلى غاية

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.

76

وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي

ضقم 951

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.281

أتاض3خ 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 

في  تحديده  تم  الذي  بوكني«،  »امي 

اسم الجماعات الساللية »اكرض«، 

تمناضت  قيادة  أمقر  وضعه  تم  قد 

على  أاملحافظة  وكذا  طاطا،  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقاض3ة  األمالك 

العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

السلطة  بمام  حصر3ة  أصفة 

 املحلية قيادة تمناضت وذلك إلى غاية

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.

77

وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي

ضقم 952

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.278

أتاض3خ 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 

في  تحديده  تم  الذي  مليراز«،  »إيمي 

»تزكي  الساللية  الجماعات  اسم 

يرغن«، قد تم وضعه أمقر قيادة بيت 

أاملحافظة  وكذا  طاطا،  إقليم  واألي 

ومصلحة  العقاض3ة  األمالك  على 

حيث يمكن  العقاضي كلميم،  املسح 

لك1 من يعنيه األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  واألي  بيت   قيادة 

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية
مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 956

املرجع : املرسوم ضقم 274.21.2
الصادض في 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
اسم  في  تحديده  تم  الذي  »بزكاغ«، 
الجماعات الساللية »اغير سموكن«، 
تمناضت  قيادة  أمقر  وضعه  تم  قد 
على  أاملحافظة  وكذا  طاطا،  إقليم 
املسح  ومصلحة  العقاض3ة  األمالك 
العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  تمناضت،   قيادة 

4) يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية
مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 958

املرجع : املرسوم ضقم 272.21.2
الصادض في 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
تحديده  تم  الذي  سموكن«،  »اغير 
»اغير  الساللية  الجماعات  اسم  في 
سموكن«، قد تم وضعه أمقر قيادة 

تمناضت إقليم طاطا، وكذا أاملحافظة 
على األمالك العقاض3ة ومصلحة املسح 
العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  تمناضت،   قيادة 

4) يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية
مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 959

املرجع : املرسوم ضقم 271.21.2
الصادض في 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
تم  الذي  تزكزاوت«،  ملولن  »اكني 
تحديده في اسم الجماعات الساللية 
»اغير سموكن«، قد تم وضعه أمقر 
وكذا  طاطا،  إقليم  تمناضت  قيادة 
العقاض3ة  األمالك  على  أاملحافظة 
كلميم،  العقاضي  املسح  ومصلحة 
األمر  يعنيه  من  لك1  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  تمناضت،   قيادة 

4) يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 961

املرجع : املرسوم ضقم 271.21.2
الصادض في 5) بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
في  تم تحديده  الذي   ،»( »اسيسك 
»اغير  الساللية  الجماعات  اسم 
سموكن«، قد تم وضعه أمقر قيادة 
تمناضت إقليم طاطا، وكذا أاملحافظة 
على األمالك العقاض3ة ومصلحة املسح 
العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 
غاية إلى  وذلك  تمناضت،   قيادة 

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
82

وزاضة الداخلية
مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 962

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.268
أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
في  تم تحديده  الذي   ،»2 »اسيسك 
مر  »بنا  الساللية  الجماعات  اسم 
سموكن«، قد تم وضعه أمقر قيادة 
تمناضت إقليم طاطا، وكذا أاملحافظة 
على األمالك العقاض3ة ومصلحة املسح 
العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
السلطة  بمام  حصر3ة  أصفة 
 املحلية قيادة تمناضت وذلك إلى غاية

4) يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية
مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 963

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.267
أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
الذي تم تحديده في اسم  »غنتوض«، 
الجماعات الساللية »اغير سموكن«، 
تمناضت  قيادة  أمقر  وضعه  تم  قد 
على  أاملحافظة  وكذا  طاطا،  إقليم 
املسح  ومصلحة  العقاض3ة  األمالك 
العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
السلطة  بمام  حصر3ة  أصفة 
 املحلية قيادة تمناضت وذلك إلى غاية

4) يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية
مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 964

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.266
أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
»بضض تسلكيت«، الذي تم تحديده في 
»تسلكيت  اسم الجماعات الساللية 
ايت علي«، قد تم وضعه أمقر قيادة 
تمناضت إقليم طاطا، وكذا أاملحافظة 
على األمالك العقاض3ة ومصلحة املسح 
العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

السلطة  بمام  حصر3ة  أصفة 

 املحلية قيادة تمناضت وذلك إلى غاية

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

املوضوع : التحديد اإلداضي
ضقم 965

املرجع : املرسوم ضقم 2.21.265

أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 

الذي  تكني«،  بي  تكجكالت  »بضض 

الجماعات  اسم  في  تحديده  تم 

الساللية »تكجكالت بيت تكني«، قد 

تم وضعه أمقر قيادة تمناضت إقليم 

وكذا أاملحافظة على األمالك  طاطا، 
العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض3ة 

يعنيه  لك1 من  يمكن  حيث  كلميم، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  واألي  بيت   قيادة 

4) يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة )3) بشهر 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
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وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

قسم الشؤو1 القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة وتصفية ممتلكات الجماعات 

الساللية

إعال1 عن إيداع محرر التحديد 
اإلداضي ضقم 967

املرجع : املرسوم ضقم 263-21-2

أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 

تحديده  تم  الذي  فودني1«،  »ازالن 

»دواض  الساللية  الجماعة  اسم  في 

أمقر  وضعه  تم  قد  بساوازالن« 

وكذا  طاطا،  إقليم  تكموت،  قيادة 

أاملحافظة العقاض3ة ومصلحة املسح 

العقاضي كلميم، حيث يمكن لك1 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 

 (4 غاية  إلى  وذلك  تكموت،  لقيادة 

يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة بشهر )3) 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
87

وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

قسم الشؤو1 القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة وتصفية ممتلكات الجماعات 

الساللية

إعال1 عن إيداع محرر التحديد 
اإلداضي ضقم 969

املرجع : املرسوم ضقم 261-21-2
أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
تم  الذي  إيكن«،  نايت  »بكادير 
الساللية  الجماعة  في اسم  تحديده 
وضعه  تم  قد  إيكن«  نايت  »بكادير 
طاطا،  إقليم  تكموت،  قيادة  أمقر 
ومصلحة  العقاض3ة  أاملحافظة  وكذا 
حيث يمكن  العقاضي كلميم،  املسح 

لك1 من يعنيه األمر االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 
 (4 غاية  إلى  وذلك  تكموت،  لقيادة 

يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة بشهر )3) 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
88
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وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

قسم الشؤو1 القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة وتصفية ممتلكات الجماعات 

الساللية

إعال1 عن إيداع محرر التحديد 
اإلداضي ضقم 971

املرجع : املرسوم ضقم 261-21-2
أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
الذي تم تحديده في اسم  »تيكراض«، 
تم  قد  »تيكراض«  الساللية  الجماعة 
إقليم  تكموت،  قيادة  أمقر  وضعه 
العقاض3ة  أاملحافظة  وكذا  طاطا، 
كلميم،  العقاضي  املسح  ومصلحة 
األمر  يعنيه  من  لك1  يمكن  حيث 

االطالع عليه.
من   9 واستنادا ملقتريات املادة 
القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 
اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 
فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 
بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 
اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.
التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 
على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 
أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 
 (4 غاية  إلى  وذلك  تكموت،  لقيادة 

يوليو 2122.
واستنادا إلى مقتريات املادة 11 
إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 
بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 
لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 
لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 
تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة بشهر )3) 
بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.
89

وزاضة الداخلية

مدير3ة الشؤو1 القرو3ة

قسم الشؤو1 القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة وتصفية ممتلكات الجماعات 

الساللية

إعال1 عن إيداع محرر التحديد 
اإلداضي ضقم )97

املرجع : املرسوم ضقم 259-21-2
أتاض3خ 23 بأر13 2121

العقاض املدعو  إ1 محرر تحديد 
في  تحديده  تم  الذي  »توضسولت«، 
اسم الجماعة الساللية »توضسولت« 

بديس،  قيادة  أمقر  وضعه  تم  قد 
أاملحافظة  وكذا  طاطا،  إقليم 
العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض3ة 
يعنيه  لك1 من  يمكن  حيث  كلميم، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو1 ضقم 7).63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�صي الجماعات الساللية 

فإ1 بج1 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   (3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 3) بأر13 2122 تاض3خ نشر 

هذا اإلعال1 أالجر3دة الرسمية.

التعرض  ب1  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر3ة بمام السلطة املحلية 

 (4 غاية  إلى  وذلك  بديس،  لقيادة 

يوليو 2122.

واستنادا إلى مقتريات املادة 11 

إليه  املشاض   63.(7 من القانو1 ضقم 

بعاله يجب على ك1 متعرض ب1 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض3ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  كلميم 

تعرضه، وذلك داخ1 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج1 تقديم التعرضات 

بي قب1 5) بكتوبر 2122.

90

وزارة التجهيز واملاء
املدير3ة الجهو3ة للتجهيز واملاء

أجهة مراكش - آسفي

املؤسسات املررة بو غير املالئمة

بو الخطيرة من الدضجة األولى

أحث حول الكشف عن املنافع 

واملراض

ب1 أحثا حول الكشف عن املنافع 

سيفتتح  واحد  شهر  مدته  واملراض 

أمكاتب   2122 بأر13   (5 من  اأتداء 

عمالة آسفي، وذلك أناء على الطلب 

»بسمنت  شركة  أه  تقدمت  الذي 

الكائن مقرها ب 621 شاضع  املغرب« 

في  البيراء،  الداض  العام،  املنظر 

»مصنع  أفتح  لها  الترخيص  شأ1 

لالسمنت« الكائن أجماعة آير، إقليم 

آسفي.

هذا و3وجد ملف البحث أمكاتب 
االطالع  يمكن  حيث  آسفي،  عمالة 
خالل  وذلك  األمر،  يهمه  ملن  عليه 

بوقات العم1 اإلداضي.
68

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 
ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماضس   (7 أتاض3خ   2122/478 ح.ج 
العقاض  على  سيجري  الذي   ،2122
امللكية  شهادة  ذي  خالد  املسمى   
ضقم 57/22619، املتواجد أالجماعة 
التراأية تمحريت، قيادة تمحريت، 
 12 تاض3خ  من  اأتداء  افرا1،  اقليم 
بأر13   22 غاية  الى   2122 بأر13 
أحث علني في شا1 مشروع   ،2122
املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 
املنزلي  االستعمال  اج1  من  منه، 
هكتاضات   2.51 مساحة  والسقي 
لفائدة السيد)ة)    صباض علوي عبد 
التعر3ف  لبطاقة  الحام1  الرحيم 

.UB117461 الوطنية ضقم
7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض
افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 
7) ماضس 2122،  2122/474 أتاض3خ 
املسمى     العقاض  على  سيجري  الذي 
شهادة  ذي  اوعبيد  عمر  ايت  أالد 
املتواجد   ،74/691 ضقم  امللكية 
دائرة  كيكو،  التراأية  أالجماعة 
أوملا1، اقليم أوملا1، اأتداء من تاض3خ 
بأر13   (4 غاية  الى   ،2122 بأر13   5
أحث علني في شأ1 مشروع   ،2122
املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 
منه، من بج1 سقي مساحة 1.1584 
علي  مهواض  السيد  لفائدة  هكتاضا 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.C113333 ضقم
8

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

7) ماضس 2122،  2122/472 أتاض3خ 

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

أدضهم  اأراء  عقد  ذي  الحمزة  اليغ 

املتواجد   ،437 ص   512 بعدد  ض 

دائرة  سرغينة،  التراأية  أالجماعة 

أوملا1،  اقليم  مرموشة،  ايموزاض 

الى   ،2122 بأر13   5 من تاض3خ  اأتداء 

4) بأر13 2122، أحث علني في  غاية 

شأ1 مشروع الترخيص أانجاز ثقب 

وجلب املاء منه، من بج1 االستعمال 

املنزلي واضواء املاشية والسقي مساحة 

احداف  السيد  لفائدة  هكتاضات    2

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  اعمر 

.CB45793 الوطنية ضقم

9

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

7) ماضس 2122،  2122/464 أتاض3خ 

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

مخاضجة  عقد  ذي  املخفي  سيدي 

املتواجد   ،322 ص   (96 أرقم  ض 

قيادة  تزكيت،  التراأية  أالجماعة 

تزكيت، اقليم افرا1، اأتداء من تاض3خ 

بأر13   22 الى غاية   2122 بأر13   12

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 

منه، من اج1 سقي مساحة 1.3177 

ايت  السيد)ة)  لفائدة  هكتاضات 

الحام1 لبطاقة التعر3ف  شرو علي  

.D251995 الوطنية ضقم

10
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (7 أتاض3خ   2122/479 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   ،2122

امللكية  شهادة  ذي  ضكادة  املسمى 

املتواجد أالجماعة   57/22261 ضقم 

عي1  قيادة  اللوح،  عي1  التراأية 

اللوح، اقليم افرا1، اأتداء من تاض3خ 

بأر13   22 الى غاية   2122 بأر13   12

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 

منه، من اج1 سقي مساحة 1.8877 

الغزال  السيد)ة)  لفائدة  هكتاضات 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  ملكية 

.D66329 الوطنية ضقم

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

7) ماضس 2122،  2122/469 أتاض3خ 

املسمى   العقاض  على  سيجري  الذي 

مطلق  تاضوة اوساد1 ذي عقد اأراء 

املتواجد    ،3(( ص   442 ض أرقم 

دائرة  سرغينة،  التراأية  أالجماعة 

أوملا1،   اقليم  مرموشة،  ايموزاض 

الى   2122 بأر13   5 تاض3خ  من  اأتداء 

علني  أحث   ،2122 بأر13   (4 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شا1  في 

اج1  من  منه،  املاء  وجلب  ثقب 

مساحة  والسقي  املنزلي  االستعمال 

السيد)ة)  لفائدة  هكتاضات   1.3117

أاضي سعيد الحام1 لبطاقة التعر3ف 

.CB96188 الوطنية ضقم

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

8) ماضس 2122،  2122/481 أتاض3خ 

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

  ،43( ضقم  حيط عبد هللا ذي شراء 

املتواجد أالجماعة التراأية أوعروس، 

اأتداء  تاونات،   اقليم  تيسة،  دائرة 

الى غاية   2122 بأر13   (( تاض3خ  من 

21 بأر13 2122، أحث علني في شا1 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من اج1 االستعمال املنزلي 

السيد)ة)   لفائدة  املاشية  واضواء 

لبطاقة  الحام1  محمد  البياضي 

.C528841 التعر3ف الوطنية ضقم

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   21 أتاض3خ   2122/485 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   ،2122

امللكية  شهادة  ذي  كليزوا  املسمى 

أالجماعة  املتواجد   ،K/4248 ضقم 

عي1  دائرة  أوبيدما1،  ايت  التراأية 

اأتداء  الحاجب،  اقليم  تاوجدات، 

غاية  الى   2122 بأر13   (( تاض3خ  من 

21 بأر13 2122، أحث علني في شا1 

وجلب  أئر  أانجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  اج1  من  منه،  املاء 

السيد)ة)  لفائدة  هكتاضات   1.2595

فتحي ضشيد الحام1 لبطاقة التعر3ف 

.BJ1182286 الوطنية ضقم

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

8) ماضس 2122،  2122/481 أتاض3خ 

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ذمنة أوذضاض ذي عقد التسليم ضقم 6 

يونيو   (4 حرض أتاض3خ   111 صحيفة 

املتواجد أالجماعة التراأية    ،2114

أني احمد الشرقية، دائرة أني احمد، 

تاض3خ  من  اأتداء  شفشاو1،  اقليم 

بأر13   29 الى غاية   2122 بأر13   21

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

الترخيص أانجاز أئر وجلب املاء منه، 

واضواء  املنزلي  االستعمال  اج1  من 

الخمي�صي  السيد)ة)  لفائدة  املاشية 

عبد العز3ز الحام1 لبطاقة التعر3ف 

.A198624 الوطنية ضقم

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   21 أتاض3خ   2122/488 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   ،2122

العقاضي  الرسم  ذي  ضقية  املسمى  

أالجماعة  املتواجد   ،81/7853 ضقم 

دائرة  أوخلخال،  سيدي  التراأية 

اأتداء  الخميسات،  اقليم  تيفلت، 

غاية  الى   2122 بأر13   8 تاض3خ  من 

8) بأر13 2122، أحث علني في شا1 

وجلب  أئر  أانجاز  الترخيص  مشروع 

املاء منه، من اج1 االستعمال املنزلي 

هكتاضات   1.7267 مساحة  وسقي 

الصمودي يوسف  لفائدة السيد)ة) 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.E526249 ضقم

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

5) ماضس 2122،  2122/424 أتاض3خ 

الجماعي  العقاض  على  سيجري  الذي 

املسمى  أاملكا1  الشعيبيي1  املدعو 

الشعيبيي1 التابع للجماعة الساللية 

الشعيبيي1 ذي شهادة االستغالل ضقم 

73 أتاض3خ 22 فبراير 2122، املتواجد 

العسلوجي،  داض  التراأية  أالجماعة 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  داض  قيادة 

من  اأتداء  قاسم،  سيدي  اقليم 

 (( الى غاية   2122 تاض3خ فاتح بأر13 

شا1  في  علني  أحث   ،2122 بأر13 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

 4 من اج1 سقي مساحة  منه،  املاء 

أنعي�صى  السيد)ة)  لفائدة  هكتاضات 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  البيي 

.GN27946 الوطنية ضقم

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

6) ماضس 2122،  2122/431 أتاض3خ 

الجماعي  العقاض  على  سيجري  الذي 

املسمى  أاملكا1  فرشاش  املدعو 

 ،3 ضقم  اداض3ة  املرادسة ذي شهادة 

املتواجد   ،2122 فبراير   3 أتاض3خ 

أالجماعة التراأية الصفافعة،  قيادة 

اقليم  القصيبة،  دائرة  الصفافعة، 

تاض3خ  من  اأتداء  سليما1،  سيدي 

بأر13   (4 غاية  الى   2122 بأر13   4

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

املاء  وجلب  ثقب   أانجاز  الترخيص 

 1.65 مساحة  سقي  اج1  من  منه، 

عبد  النوض  السيد)ة)  لفائدة  هكتاض 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  السالم 

.GA49596 الوطنية ضقم

18
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

6) ماضس 2122،  2122/431 أتاض3خ 

الصناعة  قر3ة  على  سيجري  الذي 

أالجماعة  املتواجد  التقليدية، 

أاشو3ة  سليما1،  سيدي  التراأية 

سيدي  اقليم  سليما1،  سيدي 

بأر13   4 تاض3خ  من  اأتداء  سليما1، 

 ،2122 بأر13   (4 غاية  الى   2122

أحث علني في شا1 مشروع الترخيص 

أانجاز ثقب وجلب املاء منه، من اج1 

مساحة  الخرراء  املساحات  سقي  

1.25 هكتاض لفائدة  املجلس االقليمي 

شخص  في  ممث1  سليما1  لسيدي 

الرئيس عبد الواحد خلوقي.

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

6) ماضس 2122،  2122/434 أتاض3خ 

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ضقم  العقاضي  الرسم  ذي  النكبة 

أوقنادل  أقبيلة  الكائن   R/51894

دواض زضدال أالجماعة التراأية سيدي 

ابي  سيدي  أاشو3ة  القنادل،  ابي 

القنادل، اقليم سال، اأتداء من تاض3خ 

بأر13   (4 غاية  الى   ،2122 بأر13   4

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

املاء  وجلب  ثقب   أانجاز  الترخيص 

منه، من اج1 سقي مساحة  2 هكتاض 

واللي االوديي  عالء  لفائدة السيد)ة) 

الحام1 لبطاقة التعر3ف  ومن معه  

.A332723 الوطنية ضقم

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

6) ماضس 2122،  2122/437 أتاض3خ 

الذي سيجري على القطعة الفالحية 

من توزيع املغفوض له محمد الخامس 

طيب هللا تراه ذي شهادة اداض3ة ضقم 

65 أتاض3خ 6)  فبراير 2122، املتواجد 

العسلوجي،  داض  التراأية  أالجماعة 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  داض  قيادة 

اقليم سيدي قاسم، اأتداء من تاض3خ 

بأر13   (( الى غاية  فاتح بأر13 2122 

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 

منه، من اج1 سقي مساحة 2 هكتاضا 

اشبيك  ادضيس  السيد)ة)  لفائدة 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.G164893 ضقم

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (6 أتاض3خ   2122/438 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   ،2122

املسمى الزموض3ة ذي الرسم العقاضي 

أالجماعة  املتواجد    ،R/5755 ضقم 

التراأية اضميالت، قيادة مختاض، دائرة 

اأتداء  قاسم،  سيدي  اقليم  بهت، 

الى غاية  من تاض3خ فاتح بأر13 2122 

)) بأر13 2122، أحث علني في شا1 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  اج1  من  منه،  املاء 

السيد)ة)  لفائدة  هكتاضا   4.5456

الهمشاكي مصطفى الحام1 لبطاقة 

.GN115767 التعر3ف الوطنية ضقم

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

6) ماضس 2122،  2122/441 أتاض3خ 

الذي سيجري على القطعة األضضية 

من توزيع املغفوض له محمد الخامس 

شهادة  ذات  القطعات  دواض  أمزاضع 

فبراير   (6 أتاض3خ   67 ضقم  اداض3ة 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   ،2122

بهت،  دائرة  قيادة مختاض،  اضميالت، 

اقليم سيدي قاسم، اأتداء من تاض3خ 

بأر13   (( الى غاية  فاتح بأر13 2122 

أحث علني في شا1 مشروع   ،2122

املاء  وجلب  ثقب  أانجاز  الترخيص 

منه، من اج1 سقي مساحة 5 هكتاضا 

اعليلو  حسا1  السيد)ة)  لفائدة 

نياأة عن اأيه السيد محمد اعليلو 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  والحام1 
.GN4858 ضقم

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

6) ماضس 2122،  2122/456 أتاض3خ 

الذي سيجري على العقاض املسمى أالد 
العقاضي  الرسم  ذي  اأراهيم  االوالد 
ضقم R/24133، الكائن أقبيلة مختاض 

7 أالجماعة  منطقة ضم االضا�صي ب 

التراأية اضميالت، قيادة مختاض، دائرة 

اأتداء  قاسم،  سيدي  اقليم  بهت، 

الى غاية  من تاض3خ فاتح بأر13 2122 

)) بأر13 2122، أحث علني في شا1 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  اج1  من  منه،  املاء 

السيدتا1  لفائدة  هكتاضا   23,3434

مليكة محمدي وشيماء محمدي ومن 

معهما الحاملتا1  لبطاقتي  التعر3ف 

.G551924 و G11314 الوطنية ضقم

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (6 أتاض3خ  ح.ج2122/429 

العقاض  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي  السعادة  فجر  املسمى 

املتواجد    31/31785 عدد  العقاضي 

أالجماعة التراأية أني كلة، قيادة أني 

اأتداء  إقليم وزا1،  كلة دائرة وزا1، 

غاية  إلى   2122 بأر13   4 تاض3خ  من 

أحث علني في شأ1   2122 بأر13   (4

وجلب  أئر  أإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء  منه من بج1 سقي مساحة 1,33 

أكير  محمد  السيد  لفائدة  هكتاضا 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

. G42813

 25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (6 أتاض3خ  ح.ج2122/428 

القطعة  على  سيجري  الذي   2122

األضضية املسمات الحافة أتراب دواض 

العز3ب دات شهادة إداض3ة عدد 478 

املتواجد   2122 فبراير   (8 أتاض3خ 

أالجماعة التراأية  زومي، قيادة زومي 

من  اأتداء  دائرة زومي،إقليم وزا1، 

تاض3خ 4 بأر13 2122 إلى غاية 4) بأر13 

مشروع  شأ1  في  علني  أحث   2122

املاء   وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

منه من بج1 اإلستعمال املنزلي وإضواء 

املاشية  لفائدة السيد العربي جناتي 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

. LC96868

26 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (6 أتاض3خ  ح.ج2122/425 

العقاض  على  سيجري  الذي    2122

اجديات  الركابي   املدعو  الجماعي  

الركابي  الساللية  للجماعة  التابع 

اجديات ذي شهادة االستغالل ضقم 

املتواجد   2122 فبراير   9 أتاض3خ   (4

السفلية،  عامر  التراأية  أالجماعة 

احواز  دائرة  السفلية،  عامر  قيادة 

اأتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 

غاية  إلى   2122 بأر13   4 تاض3خ  من 

أحث علني في شأ1   2122 بأر13   (4

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بج1  من  منه  املاء  

1,85 هكتاضا لفائدة السيد ألة محمد 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1  

. G215179

27 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (6 أتاض3خ  ح.ج2122/444 

العقاض  على  سيجري  الذي   2122

أاملكا1  البريدجات  املدعو  الجماعي 

للجماعة  التابع  البريدجات  املسمى 

شهادة  ذي  البريدجات   الساللية  

إداض3ة  عدد11 أتاض3خ  )3 يناير 2122 

اضميالت  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

إقليم  بهت،  مختاض،دائرة  قيادة 

اأتداء من تاض3خ فاتح  سيدي قاسم، 

بأر13 2122 إلى غاية )) بأر212213 

أحث علني في شأ1 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من بج1 

لفائدة  هكتاضا   4,31 مساحة  سقي 

الحاملة  اغريكة  منصوض  السيد 

.GN4598 لبطاقة التعر3ف الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض
افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 
ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماس   (6 أتاض3خ   ح.ج2122/443 
القطعة  على  سيجري  الذي   2122
األضضية البوض3ة الفالحية من توزيع 
الكائنة  الخامس  محمد  له  املغفوض 
ذات  جاأر  بوالد  أوضكيبة  أمزاضع 
 41 ضقم  لإلستغالل  إداض3ة  شهادة 
املتواجد   2121 نوفمبر   11 أتاض3خ 
قيادة  التراأية الحوافات،  أالجماعة 
مالك   أني  الغرب  دائرة  الحوافات، 
من  اأتداء  قاسم،  سيدي  ،إقليم 
تاض3خ 4 بأر13 2122 إلى غاية 4) بأر13 
مشروع  شأ1  في  علني  أحث   2122
املاء   وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 
 15,51 بج1 سقي مساحة  منه من 
هكتاضا لفائدة السيد ياسي1 السهلي 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

 .GN149785
29 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض
افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 
ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
6)ماضس  أتاض3خ  ح.ج2122/442 
األضض  على  سيجري  الذي   2122
الرسم  ذات  السقو3ة  الفالحية 
الكائن   31/43581 عدد  العقاضي 
املسمى  أامللك    8 أمنطقة الرم ب 
اوالد فهد 9) ذات شهادة إداض3ة عدد 
املتواجد  5) فبراير 2122  أتاض3خ   6(
العسلوجي  داض  التراأية  أالجماعة 
بهت،  دائرة  العسلوجي،  داض  قيادة 
من  اأتداء  قاسم،  سيدي  إقليم 
غاية  إلى   2122 بأر13  فاتح  تاض3خ 
أحث علني في شأ1   2122 بأر13   ((
مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 
 5 منه من بج1 سقي مساحة  املاء  
هكتاضا لفائدة السيد حميد الفهدي 
الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

GN151965

30  

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض
افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 
ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماضس   (8 أتاض3خ  ح.ج2122/471 
العقاض  على  سيجري  الذي   2122
الكدامي  حيط  الحمري-  املسمى 
أالد ميلود فدا1 الحيط الولجة ذي 
 31/29986 عدد  العقاضي  الرسم 
سيدي  التراأية  أالجماعة  املتواجد 
اعزوز قيادة موالي عبد القادض، دائرة 
قاسم،  سيدي  الغرب،إقليم  تالل 
إلى   2122 بأر13   7 تاض3خ  من  اأتداء 
علني  أحث   2122 بأر13   (8 غاية 
أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ1  في 
ثقب وجلب املاء  منه من بج1 سقي 
لفائدة  هكتاضا   2,8911 مساحة 
السيد ادضيس علوي الحام1 لبطاقة 

.GN48123 التعر3ف الوطنية
31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض
افتتاح البحث العلني

مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 
ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ماضس   (8 أتاض3خ  ح.ج2122/461 
العقاض  على  سيجري  الذي   2122
العقاضي  أالرسم  الجماعي  املسمى 
اإلداضي  التحديد   31/37766 عدد 
29 ساأقا أاملكا1 املسمى مزاضع دواض 
الساللية  للماعة  التابع  الدكوكة 
الشبانات ) ذي شهادة اإلستغالل ضقم 
املتواجد  أتاض3خ 22 فبراير 2122   25
أالجماعة التراأية أير الطالب، قيادة 
الشراضدة،  الطالب،دائرة  أير  تكنة 
إقليم سيدي قاسم، اأتداء من تاض3خ 
بأر13   (8 غاية  إلى   2122 بأر13   7
مشروع  شأ1  في  علني  أحث   2122
املاء   وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 
 3,51 مساحة  سقي  بج1  من  منه 
هكتاضا لفائدة السيد عبد القادض ضبيع 

.G85691 الحام1 لبطاقة التعر3ف
32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (8 أتاض3خ  ح.ج2122/462 

العقاض  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي  العربي  كديرة  املسمى 

املتواجد   R/52997 عدد  العقاضي 

قيادة  اشبانات  التراأية  أالجماعة 

إقليم سيدي  ز3راضة،دائرة الشراضدة، 

قاسم، اأتداء من تاض3خ 7 بأر13 2122 

أحث علني  بأر13 2122   (8 إلى غاية 

أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ1  في 

ثقب وجلب املاء  منه من بج1 سقي 

السيد  لفائدة  هكتاضات   5 مساحة 

لبطاقة  الحام1  العمري  العربي 

.G62398 التعر3ف الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (8 أتاض3خ  ح.ج2122/458 

العقاض  على  سيجري  الذي   2122

العقاضي  الرسم  دي  مكبة  املسمى 

أالجماعة  املتواجد   13/11581

بحواز  ،دائرة  أنمنصوض،  التراأية 

اأتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 

غاية  إلى   2122 بأر13   7 تاض3خ  من 

أحث علني في شأ1   2122 بأر13   (8

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

املواضد  تعز3ز  بج1  من  منه  املاء  

هكتاضا   4( مساحة  لسقي  املائية 

 SOCIETE CIVILE شركة  لفائدة 

في  ممثلة   AGRICOLE ABAZ II

شخص ممثلها القانوني عز3ز عبدو 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  سيمو 

.B362381 الوطنية ضقم

34



6731 الجريدة الرسميةعدد ))57 - )) ضمرا1 443) )3) بأر13 2122) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

 2122 ماضس   (8 أتاض3خ   2122/463

الجماعي  العقاض  على  سيجري  الذي 

املدعو اوالد اسبيطة أاملكا1 املسمى 

للجماعة  التابع  اسبيطة  اوالد 

شهادة  ذي  اسبيطة  اوالد  الساللية 

أتاض3خ فاتح ماضس   4 االستغالل ضقم 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   2122

قيادة عامر الشمالية أاشو3ة  عامر، 

عامر، إقليم سال، اأتداء من تاض3خ 7 

بأر13 2122 إلى غاية 8) بأر13 2122 

أحث علني في شأ1 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز 

هكتاضا   1,7251 مساحة  بج1 سقي 

سكايلة  الغفوض  عبد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.AB812151

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

 2122 ماضس   (8 أتاض3خ   2122/468

الذي سيجري على القطعة الفالحية 

دواض  أمزاضع  الكائنة  مليلة  املسماة 

الجعاونة حمري ذات عقد أيع أتاض3خ 

املتواجد أالجماعة   2121 نوفمبر   3

التراأية سيدي احمد أنعي�صى، قيادة 

تالل  دائرة  الحا�صي،  اعمر  سيدي 

اأتداء  إقليم سيدي قاسم،  الغرب، 

غاية  إلى   2122 بأر13   7 تاض3خ  من 

أحث علني في شأ1  2122 بأر13   (8

 مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بج1  من  منه،  املاء 

السادة  لفائدة  هكتاضا   6,8711

ألحاج  وكر3مة  الكيح1  املجيد  عبد 

الحامال1 لبطاقتي التعر3ف الوطنية 

.A678181 و A695665

36

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (8 أتاض3خ   2122/465 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   2122

الرسم  ذي   V تامسنة  املسمى 

العقاضي ضقم R/3918 الكائن أقبيلة 

أالجماعة  املتواجد  يحيى  اوالد 

داض  قيادة  ألعامري،  داض  التراأية 

سليما1،  سيدي  دائرة  ألعامري، 

اأتداء  سليما1،  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2122 بأر13   7 تاض3خ   من 

أحث علني في شأ1   2122 بأر13   (8

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بج1  من  منه،  املاء 

3,5741 هكتاضا لفائدة السيد قاسم 

التعر3ف  لبطاقة  الحام1  أوكر3ن 

.GA15698 الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

 2122 ماضس   (8 أتاض3خ   2122/461

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاضي ضقم  »أير عالل« 

الشراضدة  أقبيلة  الكائن   R/52977

قيادة  اشبانات،  التراأية  أالجماعة 

ز3راضة، دائرة الشراضدة، إقليم سيدي 

قاسم، اأتداء من تاض3خ 7 بأر13 2122 

أحث علني  بأر13 2122   (8 إلى غاية 

أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ1  في 

منه من بج1 سقي  ثقب وجلب املاء 

السيد  لفائدة  هكتاضا   5 مساحة 

لبطاقة  الحام1  أنساق،  ادضيس 

.GK5131 التعر3ف الوطنية

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

 2122 ماضس   (8 أتاض3خ   2122/473 

الجماعي  العقاض  على  سيجرى  الذي 

العبيات  الساللية  للجماعة  التابع 

ذي شهادة االستغالل ضقم 48 أتاض3خ 

فاتح ماضس 2122 املتواجد أالجماعة 

بوالد  قيادة  احسي1،  بوالد  التراأية 

احسي1، دائرة سيدي سليما1، إقليم 

تاض3خ  من  اأتداء  سليما1،   سيدي 

بأر13   (8 غاية  إلى   2122 بأر13   7

مشروع  شأ1  في  علني  أحث   2122

املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

منه من بج1 سقي مساحة 1,9831 

هكتاضا لفائدة السيد أوعزة الصمت، 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقة  الحام1 

.G185681

39 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   (8 أتاض3خ  ح.ج/2122/471 

القطعة  على  سيجرى  الذي   2122

األضضية الفالحية الكائنة أمزاضع دواض 

الخيص فرقة امثيوة الشرقية قبيلة 

أني مستاضة ذات اقراض واعتراف بعقاض

 (95 صحيفة   218 أرقم  ضمن   

كناش األمالك ضقم 4 أتاض3خ 9) بأر13 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   2118

زومي،  دائرة  زومي،  قيادة  زومي، 

إقليم وزا1، اأتداء من تاض3خ 7 بأر13 

2122 إلى غاية 8) بأر13 2122 أحث 

الترخيص  مشروع  شأ1  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز 

بج1 االستعمال املنزلي وإضواء املاشية 

لفائدة السيد توفيق اشقاو الحام1 

ضقم  الوطنية  التعر3ف  لبطاقة 

.LC61643

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ماضس   22 أتاض3خ  ح.ج/2122/487 

العقاض  على  سيجرى  الذي   2122

املطلب  ذي  »موحجر«  املسمى 

33152/ض وعقد كراء 28 فبراير 2122 

املتواجد أالجماعة التراأية املناصرة، 

أنمنصوض،  دائرة  املناصرة،  قيادة 

تاض3خ من  اأتداء  القنيطرة،   إقليم 

بأر13   (8 غاية  إلى   2122 بأر13   7

مشروع  شأ1  في  علني  أحث   2122

وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

مساحة سقي  بج1  من  منه،   املاء 

عادل  السادة  لفائدة  هكتاضات   7  

الحامال1  الزاك1  واحمد  دأاغ  زومي 

الوطنية  التعر3ف  لبطاقتي 

.B(96465و C191772

41
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